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a participação é importante para os técnicos, a gente anseia por 
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mais esse papel da participação e a ideia é não retroceder 

(Débora Raiza Rocha, historiadora, gerente de patrimônio imaterial 

no Iepha, 16 de dezembro de 2019)  



 

 

RESUMO 

 

Nesta dissertação, pretende-se compreender os usos e efeitos da participação na elaboração e 

implementação das políticas públicas de patrimônio imaterial em Minas Gerais, Brasil. Nas 

duas últimas décadas, a sedimentação das políticas de reconhecimento dos patrimônios 

imateriais fortaleceu nas instituições brasileiras de patrimônio cultural a premissa da 

participação das coletividades em estudo. A partir de uma etnografia de práticas e documentos 

na Gerência de Patrimônio Imaterial do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 

de Minas Gerais, investiga-se como a participação é pensada e promovida por técnicos/as na 

condução de suas atividades no escritório. Com o estabelecimento de diálogos entre estudos 

dos patrimônios e das práticas de poder, patrimônios culturais são compreendidos como 

processos políticos e busca-se rastrear os meandros da elaboração da política pública e as 

relações de poder que os sustentam. Ao analisar como momentos participativos são mobilizados 

na instrução dos processos técnico-administrativos, um triplo sentido para a participação foi 

identificado, na produção de usos e efeitos complementares, sendo eles: (i) definir os modos de 

trabalhar da gerência e sua autoridade frente às disputas de representação com outros setores da 

instituição; (ii) conduzir os próprios processos de pesquisa e a construção dos patrimônios com 

a legitimação dos resultados alcançados; e (iii) informar políticas públicas posteriores através 

da rotinização dos dados e a produção de verdades. Na condução dessas políticas, profissionais 

assumem posições ambivalentes nas relações com seus interlocutores de pesquisa e instâncias 

hierarquicamente superiores; gerenciam cotidianamente saberes e emoções na conciliação de 

situacionalidades e rotinizações; e acreditam criticamente na participação. A flexibilidade na 

definição de participação permite a técnicos e técnicas do patrimônio seus usos criativos e 

efeitos heterogêneos, sendo a participação operada ao mesmo tempo como estratégia, 

instrumento e política. 

 

Palavras-chave: patrimônio cultural; participação; antropologia do Estado; Minas Gerais; 

políticas públicas. 



 

 

ABSTRACT 

 

In this dissertation, one seeks to understand the uses and effects of participation in the 

elaboration and implementation of public policies of intangible cultural heritage in Minas 

Gerais, Brazil. In the last two decades, the consolidation of policies for the patrimonialization 

of intangible cultural heritage has strengthened the premise of the participation of the groups 

under study in Brazilian cultural heritage institutions. From an ethnography of practices and 

documents in the Intangible Cultural Heritage office of the State Institute of Historic and 

Artistic Heritage of Minas Gerais, one investigates how participation is thought and promoted 

by technicians in conducting their activities in the office. By establishing dialogues between 

studies of cultural heritage and the practices of power, cultural heritage was understood as 

political processes and one tracks the intricacies of the elaboration of the public policy and the 

power relations that support them. Analyzing how participatory moments are mobilized in the 

production of technical-administrative processes, a triple sense for participation was found, in 

the production of complementary uses and effects, which are: (i) defining of the way of working 

and its authority in face of representation disputes with other sectors of the institution; (ii) 

conducting the research processes and constructing the objects with the legitimacy of the 

achieved results; and (iii) informing subsequent policies with the routinization of data and the 

production of truths. In the conducting of these policies, professionals assume ambivalent 

positions in their relations with their research interlocutors and hierarchically superior 

instances; manage knowledge and emotions daily in reconciling situations and routinizations; 

and believe critically in participation. It is the flexibility in the definition of participation that 

allows cultural heritage technicians their creative uses and heterogeneous effects, with 

participation being operated at the same time as strategy, instrument and policy. 

 

Keywords: cultural heritage; participation; anthropology of the State; Minas Gerais; public 

policies. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Patrimônios culturais configuram objetos de política pública no Brasil há mais de 80 

anos1. Desde os anos 1930, agentes em um instituto federal vêm se ocupando em pensar, 

selecionar, proteger e gerenciar edifícios, obras de arte, sítios naturais e práticas que foram 

compreendidas como monumentos ou expressões das histórias, memórias e identidades do país. 

A partir da década de 1970, em meio à ditadura militar, essa ocupação se estendeu a instituições 

governamentais em estados, municípios e até mesmo à “humanidade”2. Da criação do Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no início da ditadura getulista em 1937 aos dias 

de hoje, produziram-se e concorreram concepções diversas de patrimônio.    

Meus interesses pela temática somam já alguns anos e surgiram extramuros da 

universidade, no cotidiano da prática profissional. Entre 2015 e 2017, fui estagiário de Ciências 

Sociais no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG)3, 

experiência essa que desde cedo tensionou muito do que se reproduz nos discursos oficiais e 

mesmo em certos trabalhos acadêmicos. Se nos deparamos com tentativas e tentações de 

apresentar a trajetória da política como contínua e linear, o trabalho diário em uma instituição 

de patrimônio pôs à vista como permanências e mudanças coexistem nas práticas de técnicos/as 

e gestores/as que disputam os direcionamentos que guiarão a administração dos patrimônios.  

Nas esteiras da redemocratização, os anos 1980 costumam ser celebrados nas narrativas 

institucionais e acadêmicas como um período de inflexão que marcou um alargamento na 

consideração das agências de patrimônio sobre o que poderia ser reconhecido como tal. A noção 

de patrimônio cultural firmada na Constituição Federal de 1988 teria expandido os olhares para 

além dos monumentos artísticos e arquitetônicos coloniais e modernistas consagrados até então 

como integrantes do patrimônio histórico e artístico, privilegiando a diversidade de expressões 

dos “diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (BRASIL, 1988)4. Como resultado 

de mobilizações que já vinham acontecendo em arenas nacionais e internacionais, a ampliação 

 
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

– Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001 e da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) – Bolsa Mestrado Nota 10 – processo n. E-26/200.948/2019. 
2 Em 1972, foi criada a Convenção do Patrimônio Mundial no âmbito da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). 
3 Durante meu tempo de trabalho, o Iepha esteve localizado na Rua dos Aimorés, 1697, Bairro Lourdes – Belo 

Horizonte, Minas Gerais. Ver Anexo 01, Fig. 26. 
4 Escolhi apresentar em itálico termos especializados no campo do patrimônio que compõem o léxico cotidiano de 

seus profissionais e são aqui compreendidos como conceitos a serem desnaturalizados. Para a fluidez da leitura, 

tais termos estarão em itálico quando aparecerem pela primeira vez. 
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do conceito teria representado a passagem de uma visão que privilegiava a autoridade técnica 

do especialista e a proteção dos monumentos representativos da “civilização” brasileira para o 

reconhecimento dos valores atribuídos pelos próprios grupos praticantes ou fruidores de 

patrimônios que começavam a ser entendidos como dinâmicos e vivos (GONÇALVES, 1996; 

FONSECA, 2017a). 

Segundo o discurso hegemônico, essas transformações teriam gradativamente se 

enraizado nas políticas de patrimônio, adensando também discussões que já estavam na arena 

pública e haviam sido preconizadas na Constituição a respeito dos chamados patrimônios 

imateriais ou intangíveis. O artigo 216 ampliou o escopo da política para incluir “formas de 

expressão” e “modos de criar, fazer e viver” como passíveis de se tornar patrimônio. Durante 

as décadas seguintes, então, muito se discutiu sobre como proteger aquelas expressões cujos 

valores patrimoniais extrapolavam a materialidade das coisas, o que culminou em 2000 na 

criação de um Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e na implementação do registro 

como seu instrumento jurídico-legal. Com a possibilidade do registro, enfim se 

operacionalizava a patrimonialização de práticas até então não contempladas pelo tombamento 

dos patrimônios materiais. Festas, lugares, ofícios, danças, músicas, artesanatos e outros 

conhecimentos, principalmente das chamadas culturas populares e de povos e comunidades 

tradicionais, passaram a estar sob a mirada dos agentes do patrimônio. 

Esse processo foi acompanhado pela inserção de antropólogos/as e cientistas sociais 

como técnicos/as, conselheiros/as, gestores/as e pesquisadores/as, o que configurou aos poucos 

a legitimidade desses profissionais como especialistas do patrimônio e abriu um novo campo 

de investigação para a disciplina, antes dominado predominantemente por arquitetos e 

historiadores (ABREU, 2005; TAMASO, 2005). Desse modo, as duas primeiras décadas do 

século XXI testemunharam a incorporação das políticas de patrimônio imaterial nas agências 

de patrimônio pelo país e sua gradativa assimilação pelos agentes dessas instituições. Ao 

mesmo tempo, coletividades e movimentos sociais passaram a se apropriar dos mecanismos do 

registro como vias de acesso a direitos e resoluções em contextos de conflitos. Fortaleceu-se 

nesse caminho a exaltação de instrumentos colaborativos e pesquisas para registro de 

patrimônios imateriais que se propusessem a envolver as populações pesquisadas em processos 

ditos participativos (GONÇALVES, 2019). 

Em Minas Gerais, acompanhei alguns desdobramentos desses processos. Durante meu 

tempo de estágio, trabalhei na Gerência de Patrimônio Imaterial (GPI) e, entre outras atividades, 

contribuí na elaboração dos processos de registro das Folias de Minas e dos Saberes, 

Linguagens e Expressões Musicais da Viola em Minas Gerais como patrimônios culturais do 
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estado. A presença naqueles estudos permitiu-me perceber como técnicos e técnicas da 

Gerência esforçavam-se por promover a participação de foliões e tocadores/as e fazedores de 

viola, assim como afirmar que a promoviam. A noção de participação era constantemente 

enunciada nos discursos, projetos e ações daqueles agentes e considerada nas ferramentas de 

pesquisa. Além disso, notei que cada vez mais aparecia nos discursos de chefias do Iepha com 

a intenção de divulgar as atividades do Instituto para o público mais amplo. 

O dia a dia no escritório mostrava, no entanto, que nunca estava muito bem definido em 

que consistiria essa participação, como em que momentos e de que maneiras aconteceria. A 

observação da recorrência do uso dessa noção na condução das atividades da Gerência, 

acompanhada da percepção de que seus sentidos não estavam previamente fixados e eram 

variáveis, trouxe-me o entendimento de que a participação poderia configurar objeto de 

pesquisa como elemento crucial para compreender as operações da política de patrimônio 

imaterial no instituto estadual mineiro. 

 Alguns pesquisadores começaram a identificar os riscos e limitações daquele discurso 

que comemorava irrefletidamente as guinadas advindas com o conceito de patrimônio cultural, 

e mais recentemente de patrimônio imaterial. Ao analisar os textos das legislações federais que 

instituíram respectivamente o tombamento e o registro, Lima Filho (2009) identificou que a 

associação direta que se tende a fazer entre a política do novo milênio e a democratização dos 

reconhecimentos patrimoniais mascara a perpetuação de processos seletivos e excludentes em 

registros que abandonaram a ideia de “excepcionalidade” colocada pelo Decreto-lei n. 25 de 

1937 apenas para seguir buscando a “relevância” nos patrimônios imateriais5. 

De modo análogo, Chuva (2014) analisou como a celebração da diversidade cultural e 

a criação dos novos instrumentos com o patrimônio imaterial terminaram por obliterar a 

percepção de que tais dinâmicas também significaram o espraiamento de relações tutelares do 

Estado a domínios ainda mais amplos da “cultura”. Nesse sentido, a “salvaguarda” dos 

patrimônios imateriais poderia representar mais continuidade que ruptura em relação à noção 

de “proteção” dos patrimônios materiais sedimentada desde a década de 1930. Essas pesquisas 

indicam que, se, por um lado, as transformações trazidas com o texto constitucional e o registro 

 
5 “Percebo uma armadilha conceitual da qual os idealizadores do Decreto [3.551/2000] não conseguiram escapar. 

Em seu artigo primeiro, parágrafo segundo, o texto jurídico diz: “A inscrição num dos livros de registro terá sempre 

como referência a continuidade histórica do bem e sua ‘relevância’ nacional para a memória, a identidade e a 

formação da sociedade brasileira.” (IPHAN, 2006). Ora, nota-se que a palavra “relevância” está para o Decreto do 

Imaterial como a palavra “excepcional” está para o Decreto do Tombamento. Ambos são seletivos, excludentes” 

(LIMA FILHO, 2009, p. 622). 
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não deixaram de significar conquistas para grupos antes excluídos da política6, é preciso ter 

cuidado para não reiterar versões que enaltecem tais ganhos e esquecem de olhar para os 

atravessamentos mais ruidosos.  

 Da mesma maneira que esses autores olharam para noções caras ao campo do 

patrimônio imaterial, acredito que se mostra profícuo proceder a análises semelhantes com a 

própria noção de participação. A partir de seus estudos sobre as relações entre povos indígenas 

e Estado no Brasil, Souza Lima (2015) provoca que após as reconfigurações do cenário político 

com a Constituição de 88 teria se formado um novo regime de poder no qual a participação 

tornou-se um imperativo. O autor discorre sobre como os espaços pensados para promoção da 

participação de indígenas inicialmente acabaram reiterando relações de tutela ao exigir a 

presença de mediadores que fossem seus mentores na apropriação daqueles mecanismos. 

Dispositivos que foram pensados como incentivos à descentralização em certa medida 

contribuíram para o esvaziamento dessas agências e a reiteração de formas ambíguas 

características dos processos de formação do Estado brasileiro. Com o decorrer dos anos, no 

entanto, testemunhou-se mobilizações de indígenas para domínio dos conhecimentos e recursos 

necessários à presença naqueles espaços participativos, na busca pela superação da tutela 

(SOUZA LIMA, 2015). 

Pergunto-me se também poderíamos encontrar relações análogas na execução das 

políticas de patrimônio imaterial. Cabe indagar até que ponto, portanto, os processos de registro 

expandem as possibilidades de coletivos sociais acessarem direitos e se apropriarem dessa 

política pública de cultura no jogo democrático, como seus formuladores tanto declaram. Ou 

se, ao aprofundarmos nos bastidores da política, encontraremos que essa tal participação se 

desvela em outra coisa, assim como a relevância buscada no registro ainda estaria para a 

excepcionalidade do tombamento (LIMA FILHO, 2009) e a salvaguarda dos patrimônios 

imateriais guardaria gestões tutelares parecidas com a proteção dos materiais (CHUVA, 2014). 

Estou interessado, assim, em compreender como se produzem as participações nas relações 

entre administradores e administrados nas políticas do patrimônio imaterial mineiro. 

Já no mestrado em Antropologia, retornei à GPI durante o ano de 20197 na posição de 

analista voluntário e empreendi a pesquisa que resultou na presente dissertação tendo em mente 

as seguintes questões: como a participação é pensada e promovida pelos/as técnicos/as na 

 
6 Concomitantemente, poderia dizer que também significaram conquistas para nós antropólogos e cientistas 

sociais, profissionais que antes não estavam tão legitimados no campo.  
7 Após a aprovação do novo Estatuto do Iepha (Decreto n. 47.400, de 17 de abril de 2018), o setor passou a ser 

denominado Gerência de Patrimônio Cultural Imaterial, portanto GPCI. No entanto, decidi por manter a 

nomenclatura anterior uma vez que segue como o nome correntemente mais utilizado pelas técnicas. 
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condução de suas atividades? Quais são seus usos e efeitos na elaboração e implementação das 

políticas públicas de patrimônio imaterial em Minas Gerais? 

Ao considerar que inevitavelmente decisões precisam ser tomadas a respeito do que 

selecionar como objeto de uma política pública e como instruir seus processos técnico-

administrativos, passei a querer rastrear as relações de poder que de maneira mais ou menos 

tácita informam as superações de conflitos e as produções de consensos que subjazem as 

negociações entre aquela equipe e outros agentes no dia a dia do fazer profissional. Em meio 

ao conjunto de aspectos sociohistóricos que produzem os patrimônios e possibilitam diversas 

perspectivas de análise, minha investigação focaliza principalmente as pessoas cujo trabalho 

envolve em seu sentido mais direto a formulação e execução da política de patrimônio imaterial 

no estado mineiro, ou seja, técnicas/os, estagiárias/os e gestoras/es na GPI. Estive interessado, 

nesse sentido, em compreender as mediações que empenham na promoção dessas participações.  

Gonçalves e Tamaso (2018, p. 461), ao explorar a expansão do campo de estudos em 

antropologia sobre patrimônios culturais, elencam três dimensões de análise que interessariam 

aos antropólogos: as relações entre grupos praticantes e agências de patrimônio; as relações 

internas aos próprios grupos em patrimonialização; e os impactos e transformações advindos 

da titularidade como patrimônio. Acredito que meu trabalho faz parte de uma quarta tendência, 

ao observar e compreender as práticas internas às próprias agências de patrimônio e as 

transformações que acontecem no escritório a partir das relações com os grupos pesquisados. 

Esta dissertação, portanto, soma-se a um conjunto de estudos recentes desenvolvidos por 

pesquisadores/as que também são técnicos/as ou consultores/as do patrimônio e refletiram a 

partir desse lugar sobre os desajustes e conflitos entre a prática profissional e os meandros da 

política (BRAGA, E., 2019; BRAGA, G., 2019; MORAIS, 2019). As etnografias que assumem 

a perspectiva dos/as técnicos/as para a compreensão dos processos de patrimonialização ainda 

são poucas e espero acrescentar novas dimensões a essa empreitada. 

 Alguns trabalhos têm apontado para a polissemia da noção de patrimônio, ao analisar 

como concepções nativas enunciam estratégias e expectativas mais ou menos conflitantes com 

os sentidos jurídicos na medida em que a categoria é incorporada aos repertórios de grupos 

ditos populares (GONÇALVES; TAMASO, 2018). Outra abordagem refuta a posição de 

patrimônio como categoria universal, localizando as origens ocidentais do termo, e contrapõe 

que coletividades com modos de vida diferenciados o modulam a partir de seus entendimentos 

de mundo e interesses. Para Lima Filho (2015), essas interações desvelariam as colonialidades 

de elites intelectuais que propagam visões totalizadoras da cultura. Cita Carvalho (2004), que 
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afirma que a mesma classe dominante que historicamente se apropriou de expressões afro-

indígenas seria aquela que hoje formula as políticas dos patrimônios imateriais. 

Sem deixar de reconhecer as contribuições de tais análises, é preciso ter cuidado para 

não incorrer em cenários demasiado dicotômicos. Defendo e procuro desenvolver ao longo da 

dissertação que as relações entre grupos praticantes e formuladores da política são mais 

heterogêneas que tais pesquisas aparentemente deixam entrever. Se desdobrarmos as 

“caixinhas” do Estado e aprofundarmos em suas múltiplas camadas, encontraremos outras 

tantas polissemias para patrimônio em concepções nativas de técnicos/as, que produzem 

interpretações próprias e não necessariamente seguem à risca a legislação. 

Do mesmo modo que olhamos para os grupos envolvidos na patrimonialização, mais 

pesquisas precisam ser feitas nos escritórios, rastreando as relações de poder que se exercem 

nesses e a partir desses espaços (FIG. 01), sem perder de vista que estamos tratando de políticas 

públicas com pessoas que diariamente “fazem Estado”8. Podemos perguntar, portanto: como as 

práticas dos profissionais dessa instituição de patrimônio definem a condução da política 

pública na atualidade? Finalmente, como se configura um patrimônio imaterial no Iepha? 

 

FIGURA 01 – Escritório da Gerência de Patrimônio Imaterial, no Iepha 

 
Nesse lugar, técnicas e técnicos pensam e produzem os patrimônios imateriais de Minas 

Gerais. Ao centro, podemos ver a mesa onde trabalhei. Vista a partir da mesa da gerente, 

outubro de 2019. Arquivo pessoal. 

 

 
8 “Privilegiamos pensar o desafio de etnografar práticas de poder porque, mediante seu estudo, podemos apreender 

como se faz Estado, dando também ênfase à dimensão performativa e à ação simbólica na produção de efeitos (e 

afetos) de poder, e como nós, antropólogos, participamos desse fazer” (CASTILHO et al., 2014, p. 22). 
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Minha proposta em produzir essa etnografia no escritório, portanto, visou justamente 

desnaturalizar esse espaço e acompanhar as atividades cotidianas das pessoas que trabalham 

ali. Nesses lugares burocráticos – aparentemente estéreis e comuns, se fôssemos considerar a 

racionalidade weberiana –, decisões e práticas de uma equipe técnica suscitam os fenômenos 

que foram objeto de investigação de muitos pesquisadores, ou seja, as transformações de 

expressões presentes na vida de determinados grupos e coletividades em patrimônios culturais. 

Enquanto a maioria das pesquisas voltou o olhar para os desdobramentos da patrimonialização 

nos grupos pesquisados, faço um convite para girarmos a perspectiva e observarmos o que 

acontece ali dentro, assumindo aqueles/as técnicos/as como nossos sujeitos de pesquisa. Se para 

as leitoras que me acompanham, a imagem anterior não evoca muitas reações, espero que ao 

longo do texto seja possível visualizar que muitas camadas se sobrepõem e preenchem esse 

escritório. 

   

*** 

 

A dissertação está dividida em quatro partes. O acúmulo de quatro anos de trabalho e 

pesquisa (2015-2019) refletiu-se no volume de páginas e na diversidade de assuntos e situações 

a serem analisadas, tendo sido o principal desafio organizar um texto que trouxesse legibilidade 

para os processos sociais em investigação sem para isso simplificar suas complexidades, como 

diria Venturini (2009). No reconhecimento de que uma etnografia das práticas de poder exigia 

aprofundamentos sociohistóricos que ultrapassassem os limites dos estudos sincrônicos, decidi 

por assumir como pano de fundo o fluxo temporal que caracterizou os processos de 

configuração das políticas de patrimônio imaterial no Iepha. Desse modo, pincelo eventos desde 

a década de 1980 e chego ao final da dissertação no ano de 2019. Em diálogo com o critério do 

tempo, como linha narrativa que o atravessa, reuni discussões também por uma ótica temática, 

a partir das percepções sobre alguns sentidos para a participação que fui encontrando ao longo 

do estudo nas práticas de técnicos e técnicas do instituto mineiro de patrimônio.  

Inicialmente, partindo dos fins para posteriormente alcançar os meios, no que poderia 

chamar de marco zero do texto, apresento os desafios metodológicos e possibilidades abertas 

por minhas posições durante a pesquisa para a construção etnográfica dos dados. Em diálogos 

com autores que também investigaram espaços de sua prática profissional e grupos poderosos, 

assumi minhas próprias memórias e experiências como fontes primordiais para a pesquisa, 

entendi minhas colegas de trabalho como colaboradoras e associei as situações observadas com 

respectivos documentos. Depois, no capítulo um, faço um passeio pelas minhas inspirações 
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teóricas e abordo elementos importantes para a compreensão dos patrimônios culturais como 

processos políticos. Na defesa das potencialidades de empreender uma etnografia das práticas 

de poder no campo dos patrimônios culturais, contextualizo os debates mais gerais acerca dos 

sentidos de patrimônio e participação que de um modo ou de outro aparecem nas políticas 

patrimoniais. 

Em seguida, na primeira parte, acompanho a trajetória de configuração da política de 

patrimônio imaterial no Iepha. Investigo como as noções de participação foram configuradas e 

incorporadas nas práticas de técnicos/as ao longo da história do Instituto, na produção de 

narrativas que intencionaram distinguir a política estadual em relação à política federal. Analiso 

também as formulações e sedimentação de uma metodologia considerada participativa na 

Gerência de Patrimônio Imaterial a partir de 2008, bem como sua mobilização nas 

(auto)representações de funcionários e seus efeitos nas disputas por autoridade no Iepha. Nesses 

discursos, encontramos a participação operada como estratégia para técnicos/as que acreditam 

nessa noção e assumem-na como premissa na condução de suas atividades. 

A segunda parte consiste na observação de contextos onde tais noções de participação 

foram colocadas em ação, a partir de uma análise sobre como foram conduzidos os registros 

das Folias de Minas (2017) e dos Saberes, Linguagens e Expressões Musicais da Viola em 

Minas Gerais (2018). Busco compreender os processos de implementação da metodologia da 

GPI acompanhando a criação de uma nova ferramenta que visou responder às demandas 

apresentadas pela chefia que assumia a gestão do Instituto em 2015. Sigo as atividades da 

Gerência desde as decisões por selecionar e abrir aqueles registros (e não outros), passando pela 

condução dos estudos e os encontros de técnicos/as com as pessoas pesquisadas e finalmente 

chego nas escolhas empenhadas pela equipe na interpretação dos dados e na escrita dos dossiês 

de registro que apresentam os patrimônios a serem contemplados pelas políticas públicas. 

Nessas situações, percebemos que a participação se torna instrumento para formuladores da 

política que precisam responder às relações de poder exercidas entre diversas instâncias 

governamentais e mediar as tensões entre procedimentos que se pretendem estabilizados e 

contingências trazidas a cada novo cenário. 

Com a terceira parte, passo para a discussão sobre os desdobramentos dos dados que 

foram produzidos com aqueles registros através dos instrumentos de participação. Minha 

intenção é compreender o que sucede a conclusão das pesquisas para registro, no entendimento 

de que o reconhecimento como patrimônio apenas marca o início da política de patrimônio 

imaterial. A partir da análise sobre como aconteceram os eventos que marcaram o registro das 

folias e dos saberes e expressões associadas às violas como patrimônios do estado, identifico 
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que os resultados das atividades desenvolvidas pela equipe da GPI ultrapassam seu domínio e, 

nos arranjos governamentais que se desenham de maneira mais ampla, a participação é acionada 

pelas chefias do Iepha e da secretaria de cultura para o atendimento de interesses gestionários. 

Também exploro como os instrumentos previamente pensados para a condução de pesquisas 

adquirem outros usos no processo de salvaguarda e ainda alimentam políticas públicas 

posteriores onde entram em relação agentes diversos, como empreendedores em processos de 

licenciamento ambiental. Em meio a essas ações, a participação performa-se como política, seja 

nos discursos de gestores, na sedimentação da própria política pública ou no posicionamento 

das técnicas da GPI, a quem cabe reconhecer suas posições ambivalentes e refletir sobre as 

possibilidades e limites desses processos participativos. 

Finalmente, o que pretendo sistematizar com a conclusão é como a flexibilidade 

observada na definição de participação permite aos profissionais do patrimônio conceder-lhe 

usos criativos com efeitos heterogêneos e operá-la ao mesmo tempo a partir de três sentidos 

distintos, porém complementares: estratégia, instrumento e política. Ao acompanhar as 

atividades cotidianas desses agentes e os documentos por nós escritos, a etnografia permitiu 

rastrear os ruídos e informalidades, as emoções e teorias que definem as tomadas de decisão 

tanto ou mais que reuniões e oficialidades e culminam nas políticas do imaterial. A partir do 

estabelecimento de diálogos teóricos que ainda precisam ser mais explorados, da escolha 

analítica por empreender uma pesquisa no escritório com os formuladores da política e da escala 

empírica de compreender esses processos em um instituto estadual de patrimônio, espero ter 

trazido contribuições para as reflexões sobre patrimônios culturais e políticas públicas na 

Antropologia. 
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0. MEU LUGAR NA PESQUISA: EM QUE POSIÇÕES ESCREVO? 

 

A construção dessa etnografia apenas foi possível devido ao lugar que ocupei na equipe 

da Gerência de Patrimônio Imaterial no Iepha. Após trabalhar como estagiário entre outubro de 

2015 e julho de 2017, retornei um ano e meio depois na posição de analista em contrato de 

serviço voluntário, onde fiquei por nove meses, entre abril e dezembro de 2019. Ser estagiário 

e mais tarde exercer a função de analista na mesma gerência permitiu-me adentrar espaços, 

atuar em atividades, ler documentos e fazer parte das redes de relações de uma maneira que 

muito provavelmente não alcançaria como pesquisador externo interessado. Assim como em 

outras pesquisas que se propuseram a investigar os bastidores de espaços de tomadas de decisão, 

o porte de um crachá concedia-me os mesmos níveis de acesso das minhas interlocutoras 

(BRONZ, 2016)9. 

Desde o início do mestrado, sabia que meus interesses de pesquisa levar-me-iam de 

volta ao Iepha e, durante um ano, fiquei pensando em como articularia esse retorno ao meu 

antigo ambiente de trabalho, agora para fins deliberados de uma investigação acadêmica. Já 

antecipava os constrangimentos em assumir a postura do pesquisador clássico que observa às 

voltas com seu caderno de campo e imaginava que, de uma maneira ou de outra, minhas colegas 

acabariam demandando meu envolvimento nas atividades da Gerência e, assim, terminaria por 

realizar uma pesquisa mais participante que observante. Foram, no entanto, os próprios 

processos político-eleitorais no governo do estado que terminaram por me abrir novamente as 

portas do Instituto. 

Com a virada de ano, veio a mudança de gestão e no dia 1º de janeiro de 2019 acordamos 

em Minas Gerais com a assinatura do Decreto n. 47.608 pelo governador eleito com 71,80% 

dos votos válidos Romeu Zema, do Partido Novo. O decreto exonerava todos os ocupantes de 

cargos comissionados na administração pública estadual10. Desde o período eleitoral, o então 

candidato vinha defendendo a necessidade de uma ampla reforma administrativa com 

privatizações e o “enxugamento da máquina burocrática” através da redução das secretarias e 

autarquias e corte de pessoal. A medida provocou o desligamento de mais de seis mil 

funcionários na estrutura do governo mineiro, entre eles toda a equipe da GPI no Iepha, que 

contava naquele momento com quatro técnicas empregadas em cargos comissionados e uma 

 
9 Agradeço as reflexões de Deborah Bronz para a compreensão de meus próprios caminhos metodológicos. 
10 O decreto editou a medida que já havia sido assinada pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT) em 31 de 

dezembro de 2018, que exonerava comissionados apenas em cargos de chefia, para abranger todos os cargos de 

recrutamento amplo (SOUTO, 2019). 
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estagiária11. Ao longo de sua trajetória, o Iepha contara apenas com um concurso público para 

provimento de cargos em 2006 e enfrentara uma série de aposentadorias nos últimos anos. 

Sendo assim, significativa parte de seu quadro técnico era composta por funcionários 

comissionados. 

Com o acompanhamento desse processo, no dia 8 de fevereiro de 2019, fui ao Iepha e 

me ofereci para atuar na GPI como servidor voluntário. Essa seria uma estratégia para voltar à 

Gerência e continuar minha pesquisa, mas principalmente uma maneira de contribuir com 

minha força de trabalho naquele cenário desafiador que então se apresentava à instituição – pela 

qual também nutria um sentimento de compromisso e uma sensação de casa. Depois de dois 

meses de negociações e mobilizações por parte dos funcionários, em abril, cerca de dois terços 

dos comissionados haviam sido reconduzidos, entre eles duas técnicas da Gerência, a presidente 

Michele Arroyo foi renomeada ao seu cargo, um profissional da casa foi nomeado para assumir 

a Direção de Proteção e Memória, a gerente de patrimônio imaterial conseguiu contratar dois 

estagiários e eu finalmente pude assinar meu termo de adesão ao serviço voluntário. 

A ideia de construir uma etnografia a partir da minha presença na GPI viera inspirada 

inicialmente pelo trabalho da socióloga francesa Nathalie Heinich (2009). Observando o 

trabalho cotidiano dos pesquisadores do Inventário do patrimônio francês em campo e no 

escritório, a autora voltou sua atenção para as situações concretas nas quais aqueles agentes 

escolhiam se um objeto ou edifício entraria ou não para o rol do patrimônio francês. Interessava-

lhe compreender tais decisões a partir de seus significados aos olhos dos pesquisadores e, para 

isso, Heinich observava as reações, posturas, gestos e palavras que mobilizavam em contato 

com os objetos a serem inventariados (ou não) e em seguida registrava as manifestações 

emocionais daqueles agentes em ação, frente aos patrimônios (HEINICH, 2009)12. 

Desse modo, desde minha chegada na Gerência como analista, expus que aquelas eram 

minhas intenções: para fins da dissertação de mestrado, desejava acompanhar o trabalho 

cotidiano de minhas colegas com o intuito de compreender como aconteciam os processos de 

reconhecimento de patrimônios imateriais no Iepha. Todas as pessoas da equipe – naquele 

 
11 O cenário no início de janeiro de 2019 foi de desalento e caos. Apenas para citar alguns exemplos, a biblioteca 

estadual Luiz de Bessa passou a estar aberta apenas para devoluções com a redução de 75% de seus funcionários; 

a emissora de televisão Rede Minas teve a programação comprometida e correu o risco de sair do ar após a 

exoneração de 75 de seus 219 servidores; o Museu Mineiro teve que fechar as portas uma vez que todos os técnicos 

foram desligados; e no Arquivo Público Mineiro restaram apenas 11 funcionários. 
12 Considerando tais emoções como reveladoras dos valores que informavam aquelas operações classificatórias, 

Heinich propôs sua operacionalização em uma tipologia dos critérios e valores que definiriam as tomadas de 

decisão no trabalho de fabricação dos patrimônios na França. Os valores comuns nas práticas dos pesquisadores 

que acompanhou seriam a autenticidade, a presença e a beleza, com dois amplificadores de valores, que seriam a 

ancianidade e a raridade (HEINICH, 2009; 2012). 
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momento duas antropólogas, a gerente historiadora, uma estagiária de História e um estagiário 

de Ciências Sociais – sabiam, portanto, que eu estava ali para atuar nas atividades da Gerência, 

mas também para fazer minha pesquisa. À parte as brincadeiras pontuais das colegas que de 

repente se viram como “minhas nativas”, fui incentivado a dar andamento à investigação. 

Minha posição como servidor voluntário exigia que eu cumprisse as responsabilidades do 

trabalho como qualquer analista e me permitia participar de reuniões, discussões e viagens com 

uma autoridade mais reconhecida pelos demais que na época de estagiário. Ao mesmo tempo, 

tinha uma flexibilidade de horários que foi fundamental para a escrita e, principalmente, sentia-

me autorizado a dizer e propor coisas que talvez não pudesse na condição de comissionado.  

Mas, se minha pesquisa foi muito bem recebida pela equipe da Gerência, precisei 

superar constrangimentos vindos de minha parte. Assim como outras profissionais que 

decidiram investigar os campos de sua própria prática profissional (BRONZ, 2016) ou que 

terminaram por atuar profissionalmente a partir da entrada inicial na pesquisa (FERREIRA, 

2014), experimentei certas angústias por estar fazendo uma antropologia tão perto de casa, nos 

termos de Strathern (2014). Mesmo lançando mão da transparência desde o início, em alguns 

momentos foi muito difícil não me enxergar como um espião, ou um aproveitador, cujas 

atividades cotidianas mascaravam suas reais intenções. Em outros, sentia que não estava 

fazendo pesquisa, pois com fronteiras tão tênues entre o trabalho do escritório e o “trabalho de 

campo” não conseguia justificar para mim mesmo que estava produzindo uma etnografia. 

Se voltarmos ao mito fundador malinowskiano, faltavam-me os elementos “clássicos” 

da pesquisa etnográfica, como a observação pela observação, a anotação diária e sistemática ou 

o distanciamento objetivado do mundo familiar, que no melhor dos cenários também era físico. 

Havia dias em que o trabalho era intenso e cansativo demais para chegar em casa e conseguir 

escrever relatos detalhados do que havia acontecido no expediente. Ou, às vezes, estava tão 

envolvido nas atividades da Gerência que simplesmente esquecia que também tinha uma 

pesquisa para desenvolver. Minhas anotações da etnografia misturavam-se às anotações do 

trabalho, e meu caderno de campo era a agenda onde também escrevia as tarefas a cumprir. 

Esse abismo que sentia entre minha prática antropológica e aquela que nos é ensinada nos 

cursos de antropologia, que por sinal parece ser comum entre pesquisadores que estão 

trabalhando em espaços e grupos poderosos, era um sintoma daquilo que João Pacheco de 

Oliveira (2009) chamou de “um certo mal-estar na Antropologia”13.    

 
13 “As autorepresentações da disciplina caminham muito mais devagar do que as alterações adaptativas registradas 

no interior da prática concreta das pesquisas antropológicas. O mal-estar resulta de que as verdades operacionais 

que geraram as condições de possibilidade da prática antropológica, formatando gostos e valores e permitindo aos 
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Foi exatamente a leitura de etnografias que haviam sido produzidas em contextos 

análogos que me abriu os olhos para representações da disciplina que se aproximavam mais de 

situações contemporâneas e menos hegemônicas de pesquisa, como a minha. Era possível 

enfrentar todos os desafios colocados anteriormente e estar fazendo sim etnografia. Conforme 

apontado por David Mosse (2005), as etnografias realizadas em nossos espaços profissionais 

apenas escancaram os dilemas das políticas de representação que estão colocados para qualquer 

estudo antropológico14. 

Minhas colegas da Gerência transitavam entre o serviço público e a academia e a maioria 

vinha da mesma formação nas ciências sociais. Aquelas técnicas não apenas mostravam 

interesse em minha pesquisa como também me provocavam de certo modo a atuar como um 

porta-voz ao sugerir problemáticas da política de patrimônio cultural que eu deveria abordar na 

escrita. Todas ali pensavam criticamente sobre seu trabalho, elaboravam suas teorias e 

explicações para atribuir sentido à condução da política e partilhavam comigo da reflexividade 

antropológica. Passei então a aproveitar essa oportunidade de estar entre pares e encarei minhas 

colegas de trabalho, mais que interlocutoras, como colaboradoras na pesquisa. 

Com esse movimento me dei conta de que não estava deixando de tratar 

etnograficamente meus dados. O próprio processo de voltar à GPI um ano e meio depois, e em 

uma nova conjuntura, trouxe-me um olhar distanciado em relação às memórias e experiências 

do tempo do estágio que me permitiu refletir analiticamente sobre os processos que estiveram 

em andamento naquela época, quando a intenção da pesquisa ainda não estava consolidada. 

Além disso, a nova posição de analista, associada ao interesse deliberado pela investigação, 

concedeu-me acesso a documentos e partes dos processos administrativos que para mim foram 

inéditos, o que contribuiu para sua desnaturalização. Do mesmo modo, levei a sério e considerei 

analiticamente nossas conversas em momentos formais e informais e as anotações no meu 

caderno. Gravei reuniões públicas, conduzi duas entrevistas com técnicos/as de outros setores 

 
antropólogos a cristalização de uma identidade própria, não fornecem mais uma carta de navegação inteiramente 

satisfatória e confiável. É desse descompasso de ritmos que decorre tal mal-estar” (PACHECO DE OLIVEIRA, 

2009, p. 4). 
14 Podemos também citar a provocação feita por Laura Nader (1972), autora que defendeu programaticamente 

pesquisas com pessoas e em espaços mais poderosos [studying up]. Segundo a antropóloga, essas situações de 

pesquisa não evocam éticas e desafios ontologicamente distintos àqueles vivenciados em contextos clássicos de 

pesquisa, onde a assimetria de poder está a favor do/a pesquisador/a, mas ao contrário expõem dilemas que 

aparecem com maior ou menor intensidade em qualquer pesquisa antropológica. O que podemos acrescentar é que 

fazer pesquisa em espaços onde estamos em posições inferiores ou imbricados nas dinâmicas de poder que 

pretendemos estudar, como empresas, corporações e burocracias, acarreta especificidades epistemológicas que 

definem as possibilidades de construção de nossos dados, entre elas a necessidade de pensar o próprio lugar da 

observação participante como metodologia por excelência da antropologia. 
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e duas colaborações com colegas da Gerência, o que me permitiu transcrever falas e situações15. 

Também passei a mobilizar outras ferramentas que se adequavam melhor ao ritmo do trabalho, 

como conversas privadas no WhatsApp que utilizava como bloco de notas no celular e que me 

permitiam escrever apontamentos à medida que as situações se desenrolavam. 

Além disso, a compreensão sobre meu lugar na pesquisa contribuiu para o 

amadurecimento da investigação quando também passei a assumir minhas próprias memórias 

e experiências como dados etnográficos. Na posição de um participante-insider, nos termos de 

Mosse (2005), reconheço que minha imersão no trabalho cotidiano durante três anos na GPI 

tornava eu mesmo meu principal interlocutor16. Muitas das provocações e análises apresentadas 

na dissertação vieram a partir de minha própria prática reflexiva como um daqueles que 

formulava e implementava a política de patrimônio imaterial no Iepha. Nesse sentido, também 

ultrapassei a proposta de Heinich (2009), uma vez que já havia atuado no instituto antes de 

iniciar a pesquisa e eu mesmo era um dos/as técnicos/as da gerência que pretendia acompanhar. 

Do mesmo modo, meu duplo lugar de analista e mestrando promoveu movimentos 

recíprocos com impactos para o trabalho da gerência e para o desenvolvimento de minha 

dissertação. Afinal, enquanto pesquisava a noção de participação, eu também a promovia. Se 

estava interessado em investigar os instrumentos participativos nos processos de registro dos 

patrimônios imateriais, incentivei essa discussão entre a equipe a partir de minhas colocações 

e, por muitas vezes, pensei em proposições para solucionar limites ou aprimorar seus efeitos na 

condução da política. Estive, portanto, no centro das redes de relações que pretendia 

compreender e como agente posicionado intervim nas ações e conexões mesmas que eram 

objeto de meu estudo (MOSSE, 2005; BRONZ, 2016). Essa mistura de lugares exigiu muita 

atenção para que eu pudesse diferenciar as noções nativas que partilhava com minhas colegas, 

fruto de minha formação e atuação no trabalho, do esforço analítico de compreendê-las 

antropologicamente. Passei a mobilizar também como dados etnográficos aquelas definições 

apriorísticas ou ideais que por vezes apareciam em minha análise, entendendo que diziam algo 

sobre as dinâmicas da gerência e os entendimentos que eram compartilhados pela equipe.  

 
15 Chamei de colaborações as conversas formalizadas e gravadas que tive com duas técnicas da GPI. Aproveitando 

a posição de estar entre pares na equipe e extrapolando os limites da entrevista, esses momentos foram diálogos 

livres provocados pela apresentação de análises que vinha tecendo para escrever a dissertação. Considerei que 

seriam oportunidades de reflexividade e síntese que se somariam à vivência das situações cotidianas. 
16 “Esse tem sido um tipo inusitado de pesquisa social; complexa, de longo termo, multisituada e inicialmente não 

intencional, usando de ideias como um participante-insider. É tanto uma investigação social como experiência 

vivida. É baseada nas melhores evidências disponíveis, mas não deixa de ser um relato analítico pessoal – uma 

etnografia na qual eu mesmo sou o principal informante” (MOSSE, 2005, p. ix, tradução livre). Reforço meus 

agradecimentos a Deborah Bronz por me apresentar ao trabalho de David Mosse. 
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Essa discussão culmina no lugar que os documentos tiveram durante minha pesquisa. A 

partir das noções colocadas por Adriana Vianna (2014), entendo que fiz uma etnografia com 

documentos17. Dossiês de registro, notas técnicas, memorandos e e-mails formaram um 

conjunto de fontes que se articularam às situações vivenciadas com as pessoas de carne e osso. 

Esses documentos foram mobilizados para adensar minha compreensão a respeito de momentos 

observados e rastrear as origens e os efeitos de determinado processo, permitindo-me expandir 

temporalmente o entendimento sobre certas situações. Por meio de minha experiência de 

trabalho na GPI, já conhecia os arquivos aos quais recorreria futuramente, portanto realizei 

leituras direcionadas e interessadas de documentos que foram produzidos e mobilizados nos 

momentos os quais estava investigando. 

Durante a leitura, tive em mente que não se tratava de preencher lacunas e silêncios, na 

busca do que as pessoas teriam dito de fato, ou como as relações teriam se configurado no 

momento de escrita, quando o pesquisador não estava lá. Uma etnografia com documentos 

busca compreender seus sentidos na relação com outros escritos, partindo da premissa de que, 

no meu caso, é o encadeamento entre e-mails, memorandos e peças técnicas que permite 

compreender parcialidades e faltas, escolhas envolvidas na escrita, o que se repete e o que se 

apaga, quem fala e quando. Encarar os documentos como partes de processos mais amplos 

significa procurar suas conexões, rastrear léxicos e seus sentidos, compreender o que se rotiniza 

como regra e o que se mostra situacional, o que ganha relativa autonomia produzindo verdades 

e o que fica estritamente arquivado, no sentido de não ser mais mobilizado (VIANNA, 2014). 

Retomar documentos antigos, acessar alguns que à época não acessei e participar da 

escrita de outros, que antes apenas lia, possibilitou-me estranhar aquele material e encará-lo 

como algo a ser cuidadosamente descrito e analisado. Com esse propósito, passei à leitura dos 

conjuntos documentais que compõem os processos técnico-administrativos de registro, uma 

sequência de cartas, memorandos, ofícios, e-mails, notas técnicas, fichas de inventário, textos 

dissertativos, planos de salvaguarda e pareceres. Além disso, trabalhei com algumas produções 

da linha editorial do Iepha voltadas para a difusão dos processos de registro e outras atividades 

do Instituto, sendo elas a coleção Cadernos do Patrimônio, as duas edições da revista Óculo e 

algumas edições do jornal Bem Informado18. 

 
17 Em suas reflexões sobre etnografar documentos, Vianna (2014) diferencia trabalhos feitos com e a partir de 

documentos como possibilidades de investigação a depender do lugar que ocupam na tessitura da etnografia. Como 

apresento no texto, os documentos não consistiram em minha fonte exclusiva de observação a ponto de o campo 

ser o arquivo, mas contribuíram para a compreensão dos processos analisados juntamente com as situações 

vivenciadas por mim na experiência do trabalho.  
18 As fontes serão devidamente apresentadas quando aparecerem ao longo da dissertação. 
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Enfim, cabem alguns apontamentos gerais. Primeiramente, minha análise refere-se a um 

período específico de um processo institucional contínuo, portanto existem limitações 

associadas ao recorte temporal. Não pretendi esgotar a análise sobre a construção da trajetória 

da política no Iepha, nem abordei todos os projetos que estiveram em andamento na GPI durante 

meu tempo de trabalho. Espero, no entanto, ter contribuído com minha perspectiva para uma 

compreensão mais ampliada sobre as políticas de patrimônio e acredito que os resultados da 

pesquisa possam ser ampliados com trabalhos futuros. 

Em segundo lugar, ressalto que não tive a intenção de produzir um trabalho de avaliação 

de política pública. Não compete à pesquisa julgar sucessos ou fracassos da política, propor 

soluções ou encontrar uma “boa e verdadeira” participação – o que não se confunde com 

observar as percepções de sucesso e fracasso que são compartilhadas entre técnicos/as, como 

veremos mais à frente. Meu interesse esteve voltado à compreensão de como essa participação 

é pensada e mobilizada pelos profissionais da Gerência de Patrimônio Imaterial no Iepha a fim 

de entender melhor o funcionamento da política e contribuir para o programa democratizante 

de abrir os espaços mais ou menos insulados de poder onde se tomam decisões (NADER, 1972). 

Isso nos traz à terceira colocação. Em meio ao cenário político mais amplo no governo 

do estado e do país que anda sendo marcado por ações de sucateamento e desmonte das políticas 

culturais, busquei durante toda a escrita assumir um senso de responsabilidade em relação a 

como abordar certas questões. Entendo que minha investigação compõe um dos retalhos dessa 

enorme colcha que estamos costurando para compreender como esse fenômeno se configurou 

e para onde está se encaminhando, bem como quais são as possibilidades de transformação. 

Nesse momento, é preciso entender melhor que Estado é esse que agora se está fazendo 

(SOUZA LIMA, 2012) e discutir como se fazer pesquisa quando justamente aquilo que 

queremos investigar está sendo desmontado. 

Chego assim ao último apontamento. A proposta etnográfica esteve à serviço de 

desdobrar as operações desse fazer Estado, de apontar como as políticas públicas são 

construídas e transformadas cotidianamente, o papel dos agentes nas atividades diárias de 

produção da burocracia, o que pensam e como respondem a essas práticas e demandas 

(CASTILHO et al., 2014). A investigação das políticas de patrimônio imaterial na gerência, 

para além do estudo de um caso, almejou uma compreensão processual desses trabalhos 

rotineiros de consolidação e revisão das práticas de poder que configuram a 

legitimidade/autoridade da administração pública dos patrimônios culturais. 
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1. OLHARES PARA OS PATRIMÔNIOS CULTURAIS: POR UMA ETNOGRAFIA 

DAS PRÁTICAS DE PODER 

 

A escolha por empreender uma etnografia no escritório junto a antropólogas e 

historiadoras19 que trabalham na Gerência de Patrimônio Imaterial no Iepha foi inspirada por 

pesquisas que se propuseram a descerrar espaços insulados de poder onde agentes tomam 

decisões que reverberam no cotidiano de diferentes coletividades, como é o caso das 

burocracias governamentais. A partir da identificação de lacunas nos estudos com patrimônios 

culturais, encontrei na literatura sobre antropologia do poder e do Estado20 perspectivas 

criativas e instigantes que me permitiram voltar um olhar mais denso à compreensão dos 

sentidos de participação que estão envolvidos na produção das políticas patrimoniais mineiras.  

 Neste primeiro capítulo, dialogo com autores/as que assumiram os desafios de investigar 

as operações do fazer Estado, adentrando suas dimensões materiais, simbólicas e cognitivas. 

Motivado por suas contribuições teórico-analíticas, parto da premissa de que as produções dos 

patrimônios imateriais são processos políticos, tanto no sentido estrito de definição de 

problemas e formulação de planos de ação que configuram uma política pública, como no 

sentido lato de serem resultantes de disputas e consensos atravessados por relações de poder. 

Espero demonstrar com esta dissertação como ambas as dimensões estão imbricadas nas 

maneiras como pensamos e configuramos patrimônios. 

Já há algum tempo, encontramos propostas de voltar o olhar etnográfico para as 

produções políticas de nossos próprios contextos. Na década de 1970, Laura Nader (1972) 

convidava a olhar “para cima” [studying up] em nossas sociedades, defendendo a premência de 

compreender os mecanismos de poder que configuram grandes empreendimentos, corporações 

e agências governamentais, instituições que afetam as vidas de muitas pessoas. Anos depois, 

Abrams (1988[1977]) expôs as forças sedutoras da noção de “Estado” e se dispôs a 

desmistificá-la, tomando-a como categoria nativa a ser minuciosamente escrutinada com os 

propósitos de compreender as relações de poder que a sustentam. 

 
19 Na percepção de que a maior parte do quadro técnico das equipes com as quais estive envolvido era composta 

por mulheres e em muitas situações eu era o único homem presente, optei por priorizar o gênero feminino nas 

descrições. 
20 Esses estudos poderiam ser nomeados como antropologias das políticas públicas, da administração e da 

governança, das elites, das instituições, dos processos de formação do Estado, “ou seja lá que título ou ênfase se 

queira dar” (SOUZA LIMA; FACINA, 2019, p. 433). Essa dificuldade em atribuir rótulos está relacionada à 

pretensão de seus pesquisadores em não estabelecer a criação de um novo “subcampo” na disciplina, de maneira 

a evitar os efeitos de poder advindos da formação de fronteiras no campo intelectual.  
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 Tais provocações seguem atuais uma vez que percebemos como adentraram 

timidamente os programas de pós-graduação em antropologia no Brasil. A partir dos anos 1990, 

testemunhamos uma relativa efervescência de pesquisas que intencionaram compreender as 

relações da “política” em seus contextos etnográficos, a exemplo da institucionalização do 

Núcleo de Antropologia da Política (NuAP) sediado no Museu Nacional/UFRJ (KUSCHNIR, 

2007). Por meio da análise de situações, eventos, rituais e processos sociais, assumiram eleições 

e mandatos, marchas e movimentos sociais, violências e direitos como temáticas de 

investigação antropológica (PEIRANO, 2002). Essa nucleação contribuiu para o fortalecimento 

de uma agenda de pesquisa que demarcou a atuação da antropologia em domínios antes 

predominantemente ocupados por cientistas políticos e sociólogos. 

Com a entrada nos anos 2000, parece que propostas mais amplas de investigar o poder 

começaram a se pulverizar um pouco mais pelas universidades brasileiras, não necessariamente 

tomando como objeto elementos associados às ciências da política, mas escolhendo assumir as 

práticas de poder como perspectiva etnográfica e estratégia de análise21. Essas pesquisas não 

necessariamente se reuniram como um campo comum de estudos e tentativas de sistematização 

são recentes (TEIXEIRA; SOUZA LIMA, 2010; CASTILHO et al., 2014; SOUZA LIMA, 

2014; TEIXEIRA et al., 2019)22. É navegando por esses estudos que na próxima seção 

apresento as possibilidades de se compreender patrimônios como processos políticos. 

Uma vez que passemos pelo panorama que orientou a construção dos dados e minhas 

escolhas de pesquisa, adentraremos nas noções de patrimônio e participação difundidas por 

agentes e agências ao longo da história do patrimônio no país. Discutir as configurações 

sociohistóricas de tais noções permitirá identificar os significados mais ou menos 

compartilhados que técnicos/as mobilizam na produção da política. 

Primeiramente, localizarei os balanços de poder que permearam a definição de 

legislações e instrumentos e culminaram nas divisões técnico-administrativas entre patrimônios 

materiais e imateriais que impactam o trabalho das funcionárias do registro. Depois, lançarei as 

sementes para a discussão de que participação estamos falando quando nos referimos aos 

patrimônios imateriais, abrindo as veredas que definirão a continuidade da dissertação. Acredito 

 
21 Como recordam Souza Lima e Facina (2019), a partir dos anos 1970, a antropologia no Brasil voltou-se à 

investigação de processos sociais que envolviam segmentos afetados pelos efeitos desenvolvimentistas da ditadura 

militar. De uma maneira ou de outra, portanto, as ações governamentais e seus balanços de poder apareciam nas 

discussões da disciplina. O que notamos em pesquisas nas últimas décadas é a passagem das práticas de poder a 

categoria central de análise.   
22 Essas discussões têm sido articuladas pelo Laboratório de Etnografia das Instituições e das Práticas de Poder 

(LEIPP), coordenado por Carla Costa Teixeira, no Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, e 

pelo Laboratório de Pesquisa em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento (LACED), sob coordenação de Antonio 

Carlos de Souza Lima e João Pacheco de Oliveira, no Museu Nacional/UFRJ. 
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que temos muito a ganhar quando compreendemos as políticas de patrimônio cultural a partir 

de suas práticas de poder. 

 

1.1 Patrimônios como processos políticos      

 

Falar de patrimônio cultural é tarefa complexa. Principalmente nas duas últimas 

décadas, antropólogos/as propuseram variadas vertentes analíticas. Alguns trataram de suas 

potencialidades epistemológicas como lente para interpretar situações sociais, por exemplo, 

como categoria do pensamento (GONÇALVES, 2009) ou a partir da noção de sistemas 

patrimoniais (TAMASO, 2016). Outros focalizaram mais em seus encadeamentos políticos, 

através de mobilizações e ressonâncias em diversas coletividades – entendendo patrimônios 

como gritos de guerra (GONÇALVES, 2012) ou compreendendo-os à luz de uma politização 

da cultura (GONÇALVES; INFANTINO, 2018). Somam-se ainda pesquisas desenvolvidas por 

cientistas sociais, historiadores/as e outros profissionais que se propuseram a estudar 

diacronicamente as trajetórias da política de patrimônio no país ou que atuaram como 

funcionários/as e consultores/as em processos específicos de patrimonialização e analisam 

criticamente o andamento dos procedimentos e o alcance dos instrumentos. 

Podemos reunir essas pesquisas a princípio em quatro tendências gerais para fins de 

balanço, mas claramente cada estudo em suas particularidades acrescenta contribuições à 

discussão. Aqui aponto apenas alguns exemplos de cada vertente. A primeira tendência diz 

respeito às revisões das próprias trajetórias institucionais do Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (Iphan) na forma de livros que são frutos de teses de doutorado, a partir de 

levantamentos densos das produções do instituto federal (GONÇALVES, 1996; FONSECA, 

2017a[1997]; CHUVA, 2017[2009]). A segunda reúne artigos com estudos de caso a respeito 

de processos de patrimonialização que estejam em andamento ou concluídos, comumente 

escritos por pesquisadores/as que atuaram nesses respectivos processos (VIANNA, 2005; 

SANDRONI, 2010; BEZERRA, 2011; FERRETTI, 2014). 

Uma terceira via corresponde a avaliações dos instrumentos e políticas em operação, 

principalmente após a instituição da legislação do patrimônio imaterial, geralmente produzidas 

por funcionárias/os do próprio Iphan e publicados na Revista do Patrimônio ou em textos 

técnicos e de divulgação (FONSECA, 2001; CAVALCANTI; FONSECA, 2008; MENESES, 

2012). Finalmente, encontramos textos de caráter mais ensaístico que discutem os desafios e 

possibilidades colocadas ao campo do patrimônio nos tempos atuais, pensados por 
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pesquisadores/as que na maioria das vezes também já tiveram alguma experiência institucional 

e funcionários/as do Iphan (ARANTES, 2004; FONSECA, 2017b; SANT’ANNA, 2017).   

De uma maneira ou de outra, muitas dessas pesquisas enfrentaram o desafio de pensar 

etnograficamente os patrimônios culturais, tratando-os como noção a ser compreendida a partir 

de suas interpretações contextuais e através dos sentidos que atribuem às mais diversas relações 

sociais. Com o presente trabalho, pretendi inserir-me nessa empreitada de uma antropologia 

dos patrimônios, mas busquei inspirações na articulação com outras áreas para acrescentar 

novos tons ao objeto. A escolha por investigar as operações do patrimônio imaterial a partir das 

práticas cotidianas dos profissionais que dentro do Iepha formulam e implementam essa 

política, e, portanto, compreender o que pensam e fazem quando estão em contato com os 

patrimônios, motivou-me a pensar patrimônio como política pública. Desse modo, passei à 

leitura de pesquisas que trabalham na perspectiva de uma antropologia do Estado, ou do poder, 

e estas trouxeram percepções instigantes para o tratamento da temática. 

Encarar o patrimônio como política pública a partir de um olhar etnográfico junto aos 

seus formuladores significa rastrear os exercícios de poder que operam cotidianamente dentro 

do escritório na produção de normativas, projetos e ações que culminam em construções sociais 

da realidade. É assumir, pois, a tarefa de investigar os lugares do político para além de suas 

estruturas e representações formais. Assim, considerei importante levar a sério e tratar 

analiticamente os momentos informais que configuram o trabalho diário, como a hora do café, 

a mesa do almoço, o trabalho de campo, as trocas de e-mails, a escrita dos textos e as conversas 

de fim de tarde quando estamos esperando o término do expediente. Nessas situações, as 

técnicas da Gerência estão formulando e executando as políticas de patrimônio, tomando 

decisões que repercutirão na condução de ações institucionais e nas vidas de outras 

coletividades.  

Para assumir essa perspectiva, embarquei no convite feito na coletânea organizada por 

Sérgio Castilho, Antonio Carlos de Souza Lima e Carla Teixeira (2014) e considerei que estava 

empreendendo uma investigação antropológica das práticas de poder. Os textos reunidos 

contribuem para a superação das abordagens que terminam por reificar o Estado como uma 

entidade homogênea que teria agência própria para tomar decisões – quase sempre em oposição 

à sociedade civil, outro ente que parece dotado de consciência e intenção. A partir daqueles 

autores, assumo que “Estado” se configura como uma representação promovida a partir de 

feixes de relações de poder por onde circulam leis, normas, agências e agentes que acreditam 

(e fazem acreditar) nessa representação. 
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Com os olhares voltados para as redes de pessoas que configuram essas relações, refuto 

uma imagem monolítica de Estado e começo a enxergar as tensões advindas dos confrontos 

entre interesses, compromissos, emoções e percepções diversas e os conjuntos prescritos de 

regras e procedimentos que são enunciados por linguagens específicas. Finalmente, entendo 

que a crença na coerência e univocidade dessa representação vem do trabalho cotidiano em um 

processo sempre em movimento de “fazer Estado”. Isso significa que é a rotinização mesma 

dessas práticas que garante a autoridade do Estado e a configuração das relações de poder 

(CASTILHO et al., 2014). 

           Essa noção desemboca na proposta de Souza Lima (1995; 2002) em compreender as 

situações de poder na administração pública brasileira como parte dos processos de formação 

do Estado. A partir do estudo do aparelhamento das políticas indigenistas no Brasil, o autor 

discutiu como a territorialização dessa administração a partir das primeiras décadas do século 

XX produziu o espraiamento de representações regionais do poder central, levando-o a espaços 

antes desconectados e reunindo redes locais antes dispersas. Sob a forma de uma racionalidade 

administrativa, portanto como se neutras e apolíticas, essas práticas foram sendo legitimadas 

através de sua própria rotinização, seus operadores reconhecidos como os especialistas capazes 

de tomar as melhores decisões no gerenciamento das situações, e o governo brasileiro firmou-

se como agência centralizada autorizada a “gestar e gerir” as populações e os territórios. Esse 

processo estabeleceu relações tutelares no controle e atuação sobre segmentos específicos a 

serem integrados à “população brasileira” e, ao fazer isso, produziu diferenciações nas maneiras 

de atuar nos planos jurídico e administrativo (SOUZA LIMA, 1995; 2002). 

Percebemos, pois, com o autor, como a extensão da administração pública no Brasil 

historicamente significou a territorialização de dispositivos de poder que respondiam a um 

núcleo central de governo e a afirmação, a partir da repetição de suas práticas, de seu papel 

articulador e normatizador das heterogeneidades, configurando hierarquias e moralidades 

pretensamente generalizadas para toda a sociedade brasileira23. Essas percepções evidenciam 

as tendências dos processos de formação do Estado brasileiro como reiterações das 

representações de sua autoridade como exclusiva, centralizada, tutelar e, por que não, 

autoritária. No estudo das políticas dos patrimônios imateriais, passei a estar interessado, 

portanto, em entender como essas relações estão em andamento nesse início do século XXI, 

 
23 “administrar, num certo nível, é também pôr em movimento dispositivos capazes de engendrar e repetir – e fazer 

repetir – esquemas de percepção e ação da vida diária, ao ponto de torná-los automáticos e inquestionáveis” 

(SOUZA LIMA, 1995, p. 18). 



37 

 

especificamente na configuração de políticas que prezam e celebram a participação dos 

chamados detentores em sua formulação e implementação24. 

Falar em processos de formação do Estado, portanto, é assumir que estamos tratando de 

fluxos históricos contínuos, sempre em construção, mutáveis, maleáveis, nunca acabados. De 

modo análogo, as políticas públicas não são entendidas apenas como planos de ação 

racionalizados e escritos sob a autoridade de um Estado para a intervenção e solução dos 

problemas na vida social, mas antes de tudo são as próprias ações de pensá-las, formulá-las e 

implementá-las. Assim, sua compreensão não pode se restringir às avaliações instrumentais de 

sua eficácia ou às análises textuais de seu conteúdo, mas também implica na observação das 

relações sociais cotidianas que promovem sua construção; daí as contribuições de uma 

abordagem antropológica para o estudo das políticas públicas (SHORE, 2010; SOUZA LIMA; 

CASTRO, 2015). 

De uma maneira ou de outra, esses entendimentos sobre poder dialogam com as ideias 

de Michel Foucault (1982; 1998)25. A partir de suas provocações, penso em poder como relação, 

modos de ação sobre as ações de outros que conduzem mais ou menos seus campos de 

possibilidades. Essa percepção refuta uma concepção reificada de poder como coisa que se pode 

(de)ter. Poder existe enquanto se desdobra em ato; manifesta-se, portanto, à medida que se 

exerce. Essa noção descentra as práticas de poder de uma centralidade de onde tudo se irradia, 

como na imagem de um Estado unívoco, e reconhece que as relações se ramificam por todas as 

redes na vida social. As relações de poder são produtoras, pois, de positividades que se exercem 

nas capilaridades. 

Nos estudos sobre patrimônios, pode-se considerar que alguns pesquisadores 

tangenciaram em suas reflexões os processos de fazer Estado que compõem as políticas de 

patrimônio cultural. A partir da análise dos discursos dos dois presidentes da agência nacional 

de patrimônio que marcaram modelos de gestão entre os anos 1930 e 1980, Rodrigo Melo 

Franco de Andrade e Aloísio Magalhães, José Reginaldo Gonçalves (1996) discute, por 

exemplo, como os posicionamentos daqueles intelectuais contribuíram, cada um a seu modo, 

para a criação de ideias de nação brasileira e a apresentação de uma cultura nacional. Segundo 

o antropólogo, Rodrigo e Aloísio foram capazes de estender posicionamentos pessoais, mais ou 

 
24 Detentores é o termo utilizado no jargão especializado do patrimônio imaterial para se referir às coletividades e 

grupos que produzem, praticam ou expressam aquilo que está sendo objeto de estudo para registro. Uma vez 

concluído o registro, são as pessoas que poderão acessar as políticas de salvaguarda, como veremos adiante. 
25 Cabe chamar atenção para o fato de que Foucault não pretendeu definir uma teoria geral do poder que pudesse 

ser universalizada para toda situação empírica. Ao contrário, seus escritos sempre foram circunscritos a temáticas 

historicamente situadas (MACHADO, 1998), mas acredito que suas ideias fornecem subsídios interessantes para 

pensarmos sobre as relações apresentadas aqui. 
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menos partilhados com os quadros técnicos, às formulações e implementações das políticas de 

patrimônio. Na configuração do que chamou de “retórica da perda”, perpetuaram o 

entendimento de que o papel dos técnicos seria proteger tais patrimônios dos riscos iminentes 

de desaparecimento e ao mesmo tempo alimentar as esperanças na busca pela identidade 

nacional. Ao longo da pesquisa, no entanto, as ideias de Estado, política e poder rondam a 

discussão, mas não são categorias centrais ao escrutínio do pesquisador: aproxima-se da questão 

sem tratá-la nesses termos.  

Posso arriscar dizer que a historiadora Márcia Chuva (2017[2009]) inaugurou a proposta 

de diálogo que pretendo dar continuidade, tratando as políticas de patrimônio como parte dos 

processos de formação do Estado brasileiro. A autora mobilizou noções apresentadas até aqui 

para compreender a sociogênese das práticas de preservação do patrimônio durante as décadas 

de 1930 e 1940, quando da criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Sphan) em 1937. Chuva analisa como a rotinização das práticas técnico-administrativas do 

Sphan nessas primeiras décadas contribuiu para o projeto de construção da nação brasileira. 

Informadas pelas redes de compromissos pessoais e entendimentos do que deveria ser 

valorizado como patrimônio nacional, a partir principalmente dos ideários modernistas 

compartilhados pelos intelectuais que se aparelharam nos quadros técnicos da agência de 

patrimônio, tais práticas permitiram a territorialização de suas redes de atuação por regiões 

antes desarticuladas com a administração federal e a afirmação do monopólio do Estado sobre 

a “gestão dos bens simbólicos” do país, como autor exclusivo na construção da memória e da 

história oficiais brasileiras.  

Essas práticas definiram os critérios que informaram as decisões do que preservar como 

patrimônio nacional por muitas décadas, com suas permanências até os dias de hoje. Também 

legitimaram a autoridade daqueles especialistas como guardiões do “bem comum”, capacitados 

pelos seus conhecimentos técnicos a empreender a “missão” de proteger os patrimônios de 

“valor histórico e artístico” em nome das massas desinformadas. Esses padrões retóricos e 

administrativos vieram a encobrir as disputas de representação que à época estavam em jogo 

no projeto de definição da nação Brasil, bem como as técnicas de poder que permitiam 

apresentar os interesses e as percepções de alguns segmentos da sociedade brasileira como 

representativos de toda essa coletividade em processo de formação (CHUVA, 2017).  

O trabalho da autora é um exemplo de iniciativa que procurou desestabilizar as 

narrativas hegemônicas que definiram as trajetórias do patrimônio cultural no país, originadas 

no interior das próprias instituições de patrimônio, mas reproduzidas nos debates acadêmicos. 

A história do patrimônio brasileiro costuma ser narrada como o acúmulo orgânico de 
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ampliações progressivas do que podia vir a ser patrimônio, passando da “pedra e cal” do 

patrimônio histórico e artístico a serviço das elites ao reconhecimento da diversidade a partir 

da noção de patrimônio cultural pós-1988 e, mais recentemente, com as políticas de patrimônio 

imaterial. Muito difundida nas discussões sobre o tema, essa versão mascara as tensões e 

artificialidades envolvidas na construção desse projeto. Dessa maneira, compreender as funções 

e interesses subjacentes às construções deliberadas dessas cronologias lineares e desdobrar suas 

heterogeneidades e dissonâncias que resultam da confluência de diversos agentes faz parte do 

empreendimento de investigar as práticas de poder nas políticas dos patrimônios imateriais.  

 

1.2 Os caminhos da política: relações de poder nas definições de patrimônios 

 

Mesmo interessado em investigar as políticas de patrimônio imaterial no Iepha como 

acontecem hoje, é preciso voltar no tempo e trazer alguns aspectos da configuração do campo 

do patrimônio no país para que possamos localizar a posição de Minas Gerais nesse processo e 

qualificar as concorrências que se apresentam entre patrimônios materiais e imateriais. Acredito 

que esse percurso fornece pistas valiosas para a compreensão dos patrimônios mineiros na 

atualidade, ampliando os olhares sobre as relações que estão em operação no instituto estadual. 

Além disso, como escolhi falar de patrimônio cultural como política pública, é preciso 

reconhecer que estamos partindo de seu sentido marcado, aquele que é sustentado por 

instrumentos jurídico-legais e respaldado por um conjunto de legislações e ritos 

administrativos. Esse patrimônio envolve a produção de práticas institucionalizadas, acesso a 

direitos, destinação de recursos orçamentários, a organização de uma estrutura burocrática e 

negociações entre servidores públicos e políticos profissionais. Nessa seção, apresento a 

legislação e os instrumentos jurídicos que informam a condução da política. 

 

O tombamento é o coração do Iepha26. Ouvi essa frase de uma colega da GPI em uma 

de nossas muitas conversas sobre o funcionamento do Instituto, naquela ocasião motivada por 

seu interesse em saber como andava a escrita de minha dissertação. Tombamento é o 

instrumento jurídico-legal de proteção destinado às edificações, obras de arte, monumentos, 

núcleos urbanos e serras que são reconhecidas como patrimônios materiais do estado. Esse 

instrumento está previsto na legislação brasileira desde o Decreto-lei n. 25, de 30 de novembro 

de 1937, publicado 20 dias após o golpe que deu início ao Estado Novo de Getúlio Vargas. 

 
26 As falas de interlocutoras também aparecerão em itálico ao longo do texto. 
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Aquele marco normativo oficializava o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Sphan), que décadas mais tarde passaria a constituir o atual Iphan, e atribuía-lhe a 

missão de proteger por meio do tombamento os bens móveis e imóveis que, “por sua vinculação 

a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 

etnográfico, bibliográfico ou artístico”, fossem entendidos por seus profissionais como 

integrantes ao patrimônio histórico e artístico nacional (BRASIL, 1937). No estudo 

anteriormente mencionado, Chuva (2017) apresenta como naquele período as representações 

da identidade e da história nacionais (con)fundiam-se com imagens e personagens de Minas 

Gerais, o que concedeu espaço para o protagonismo do estado nas definições do que viria a ser 

patrimônio nacional. 

Segundo a historiadora, o patrimônio que foi sendo construído nos anos 1930 e 1940 – 

e com a rotinização das práticas administrativas do Sphan, assumido como premissa e 

referencial na condução de tombamentos futuros – era antes de tudo mineiro. Isso tanto devido 

às representações dos “monumentos de valor histórico e artístico” para a nação, cujo epíteto foi 

o barroco mineiro, como também (uma dimensão intimamente relacionada à outra) pelo 

aparelhamento de intelectuais mineiros nos quadros burocráticos do Serviço e a ocupação de 

cargos de influência na administração estado-novista. Seu prestígio acadêmico, literário e 

político lhes concedia autoridade/autorização para negociar e tomar decisões sobre o que 

consagrar como patrimônio (CHUVA, 2017). 

Esses intelectuais, como o estadista Afonso Arinos de Melo Franco, o escritor Carlos 

Drummond de Andrade e Rodrigo Melo Franco de Andrade – que assumiria a gestão do Sphan 

desde sua criação até 1967, totalizando 30 anos à frente da instituição –, contribuíram para a 

construção da ideia de que o Estado seria o agente privilegiado para a proteção daqueles 

monumentos, uma vez que as massas não dominariam compreensões e ferramentas necessárias 

para o empreendimento de tal missão. À medida que os técnicos do Sphan promoviam 

tombamentos e projetos de restauração, através da rotinização de suas práticas administrativas 

e dos critérios que orientavam suas definições, legitimaram definitivamente o monopólio da 

gestão estatizada dos patrimônios e sua autopromoção como os especialistas adequados a 

cumprir aquela função. 

Nessa definição do rol de patrimônios consagrados pela instituição como 

materializações da identidade nacional, consolidou-se (e com o passar do tempo, naturalizou-

se) os esquemas conceituais e classificatórios que expressavam o que poderia ser tombado, e 

consequentemente o que não poderia. A partir da análise da listagem de patrimônios tombados 

entre 1938 e 1946, Chuva (2017) identifica a centralidade dos monumentos mineiros nas ações 
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de preservação, principalmente as obras arquitetônicas coloniais nas cidades do ciclo aurífero, 

com destaque para as igrejas. Essas práticas demonstram como se construiu um “parâmetro 

mineiro de classificação” nas palavras da autora, quer dizer, uma hierarquização de critérios e 

valores cujo ponto de referência era com frequência as Minas Gerais, parâmetro esse com suas 

permanências até os dias atuais (FIG. 02). 

 

FIGURA 02 – Patrimônios anunciados no aeroporto internacional de 

Belo Horizonte 

 
A Cidade Histórica de Ouro Preto, o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas, 

o Centro Histórico de Diamantina e o Conjunto Arquitetônico da Pampulha em Belo 

Horizonte recebem o turista que chega em terras mineiras. Os títulos de Patrimônio da 

Humanidade foram concedidos pela Unesco nos anos de 1980, 1985, 1999 e 2016, 

respectivamente, o que diz sobre a permanência desse parâmetro mineiro de classificação. 

É frente a essa história bem sedimentada que chegam os patrimônios imateriais. Aeroporto 

Internacional Tancredo Neves, em Confins, região metropolitana de Belo Horizonte/MG, 

2018. Arquivo pessoal. 

 

Já na década de 1970, em meio às turbulências da ditadura militar, quando se iniciaram 

as propostas para a descentralização das práticas de preservação do patrimônio nacional, 

podemos assumir que a posição privilegiada que Minas Gerais conquistara nas décadas 

precedentes facilitou a organização e a legitimidade de sua instituição estadual para a proteção 

do patrimônio histórico e artístico. O mesmo decreto-lei n. 25/37 passou a reger as diretrizes de 

atuação do Iepha a partir de sua criação em 30 de setembro de 1971 e segue em vigor até hoje, 

sem significativas alterações27. O decreto orienta as práticas de tombamento dos profissionais 

 
27 Se o Sphan foi criado no Estado Novo de Getúlio Vargas em 1937, o Iepha teve sua criação em 1971, no período 

de recrudescimento da ditadura militar. Não podemos deixar de vincular esses projetos aos seus contextos políticos, 

reconhecendo as ambivalências e tensões produzidas entre as partes. 
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do patrimônio por mais de 80 anos a nível nacional e por quase 50 anos no estado de Minas 

Gerais.  

Analogamente ao tombamento, o registro foi o instrumento de proteção criado para o 

reconhecimento dos patrimônios entendidos como imateriais. Se uma vez tombado um 

patrimônio material, fica interdita qualquer alteração sem autorização prévia da agência de 

patrimônio, no caso dos patrimônios imateriais produziu-se o entendimento de que exatamente 

as transformações ao longo das gerações garantiriam sua continuidade28. A instituição do 

registro veio através do Decreto nacional n. 3.551, de 04 de agosto de 2000, como resultado das 

discussões de um grupo de trabalho formado por pesquisadores e funcionários do Iphan para 

justamente pensar uma nova medida de proteção que alcançasse a dinamicidade daqueles 

patrimônios, passíveis de reconhecimento na legislação desde a Constituição Federal de 1988 

(CHUVA, 2014)29. 

Compreendeu-se como patrimônios imateriais saberes, modos de fazer, ofícios, 

celebrações, formas de expressão e lugares que coletividades, grupos e pessoas referenciam 

como parte de seu patrimônio cultural. A ideia do registro é produzir uma pesquisa que 

apresente a situação da expressão no momento do estudo, evidenciando sua “referência à 

identidade, à ação, à memória” dos grupos praticantes (CAVALCANTI; FONSECA, 2008). 

Compõe ainda o processo de registro a proposição de um plano de salvaguarda com ações que 

visam contribuir para a continuidade e sustentabilidade do patrimônio reconhecido, bem como 

a necessidade de revalidação do título a cada dez anos. Uma vez deliberado o reconhecimento 

de determinada prática como patrimônio imaterial, faz-se sua inscrição no Livro de registro. A 

legislação previu a criação de quatro livros, sendo eles das Celebrações, das Formas de 

Expressão, dos Lugares e dos Saberes.  

 
28 Optei por não reproduzir aqui de maneira extensa a cronologia recorrente das políticas brasileiras de patrimônio, 

pois já há uma farta literatura na área que se propõe de maneira mais ou menos crítica a pensar essa apresentação. 

Além das referências indicadas na bibliografia, em outro trabalho discuti um pouco dessa história (EUGÊNIO; 

FRANÇA, 2019). Trouxe na apresentação e aprofundarei na seção seguinte os movimentos desenrolados a partir 

das décadas de 1970 e 1980 que culminaram nas noções de patrimônio cultural e, mais tarde, imaterial. 
29 No Artigo 216, lê-se: 

“Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou 

em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

   I - as formas de expressão; 

   II - os modos de criar, fazer e viver; 

   III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

   IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 

   V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico” (BRASIL, 1988, Art. 216). 
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No estado mineiro, a ratificação do decreto federal veio dois anos depois através do 

Decreto n. 42.505, em 14 de abril de 2002, ano em que o Iepha instruiu o primeiro processo de 

registro, sendo ele do Modo Artesanal de Fazer o Queijo da região do Serro. No entanto, apenas 

em 2008 seria criada a Gerência de Patrimônio Imaterial e formalizados os procedimentos 

internos para abertura, andamento e aprovação dos processos de registro por meio da Portaria 

Iepha n. 47, de 28 de novembro daquele ano. O segundo registro viria ainda anos mais tarde, 

com o reconhecimento da Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada 

do Norte, na região do Vale do Jequitinhonha, em 2013. 

Pensando que a portaria que normatiza o rito administrativo do processo de registro no 

Iepha foi publicada 71 anos após a criação do instrumento do tombamento no país, podemos 

perceber como a política de patrimônio imaterial é relativamente muito recente para os quadros 

técnicos, as práticas técnico-administrativas, os arranjos orçamentários e as decisões dos cargos 

de chefia no Iepha. Como todo cenário de transformação que traz incertezas e tensiona os modos 

rotineiros de operação do mundo, a entrada da política no Instituto foi e segue marcada por 

conflitos mais ou menos latentes no que diz respeito à sua legitimidade frente aos setores 

responsáveis pela política do tombamento, à compreensão da própria gerência sobre suas 

atribuições, responsabilidades e os desdobramentos do trabalho, assim como aos usos que 

setores superiores atribuem aos patrimônios imateriais30.   

Se minha apresentação deixou uma impressão dicotômica quando trato da política de 

tombamento e da política de registro, é porque levei a sério a lição de um conhecido antropólogo 

e segui as relações de poder no Iepha, aquilo que o campo me apresentava31. Em diferentes 

níveis, ambas as políticas tendem a ser conduzidas de maneira cindida no Instituto. As tentativas 

de integração nos últimos anos não foram muitas e os movimentos para fortalecê-la são 

recentes. 

É, portanto, nesse contexto que estamos situados quando falamos dos patrimônios 

imateriais. Patrimônios que são pensados já há algumas décadas, mas apenas muito 

recentemente foram gestados. Enfrentaram desde a criação da política do registro o peso dos 

prédios, igrejas, fazendas e artes que se acumularam ao longo da sedimentação das práticas do 

 
30 Concomitantemente às políticas de patrimônio imaterial, vieram as políticas voltadas para a educação para o 

patrimônio. Abordá-las escapa ao fôlego do trabalho, mas, conversando com funcionárias do setor correspondente, 

as assimetrias de poder parecem operar de maneira análoga, afinal, como disse minha colega, o coração do Iepha 

está no tombamento. 
31 Reservadas as muitas limitações, “o antropólogo deve seguir o que encontra na sociedade que escolheu estudar 

[...] Eu não tinha interesse por bruxaria quando fui para o país zande, mas os Azande tinham; e assim tive de me 

deixar guiar por eles. Não me interessava particularmente as vacas quando fui aos Nuer, mas os Nuer, sim; e assim 

tive aos poucos, querendo ou não, que me tornar um especialista em gado” (EVANS-PRITCHARD, 2005, p. 244-

245). 
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tombamento32. Estamos olhando ainda para esses processos em Minas Gerais, lugar que por 

muito tempo forneceu o parâmetro classificatório do que era ou não patrimônio. As 

continuidades mostram-se na organização e nas práticas técnico-administrativas no Iepha, mas 

também na configuração da opinião pública. Basta, por exemplo, voltar às notícias que 

multiplicaram no segundo semestre de 2019 cobrindo as intervenções do governo Bolsonaro 

sobre a superintendência do Iphan no estado mineiro e observar o que mais era alvo de 

comoções generalizadas: os quatro patrimônios da humanidade e seus mais de 200 bens 

tombados33. 

Como tratarei nos próximos capítulos, a formulação dos instrumentos de participação 

no Iepha acompanhou a configuração da própria política de patrimônio imaterial. Portanto, será 

importante ter em mente essas relações de poder que mais ou menos ressoam como pano de 

fundo para compreender as respostas das técnicas e seus esforços em balizar um lugar de 

legitimidade dentro da instituição. Para encerrar, deter-nos-emos sobre a própria participação e 

como essa noção entra na condução da política. 

             

1.3 Um termo um tanto polissêmico: que participação é essa? 

 

O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação 

(Constituição Federal de 1988, Art. 216, § 1º). 

 

A instrução técnica do processo de Registro deverá ser realizada pelo IEPHA/MG de 

forma compartilhada, com a participação do proponente, da comunidade 

produtora do bem ou de seus membros designados como representantes e, 

quando for o caso, de instituições de pesquisa públicas ou privadas afins (Portaria 

Iepha n. 47/2008, Art. 7º). 

 
32 Em uma reunião na GPI em setembro de 2019 na qual estavam presentes técnicas das respectivas gerências de 

patrimônio material e imaterial, um professor do departamento de Antropologia da Universidade Federal de Minas 

Gerais, tratando das assimetrias de poder entre ambas as políticas, perguntou: qual gerência está em cima e qual 

está embaixo? Como uma analogia das trajetórias do patrimônio no país, respondemos que a GPI ficava no sexto 

andar enquanto a GPCM estava no sétimo, assim como os 48 anos de tombamento sobrepunham-se aos 17 anos 

de registro no Iepha. 
33 No mês de setembro de 2019, a museóloga Célia Corsino, que acumula experiência na área de patrimônios e 

museus desde a década de 1970, foi exonerada da superintendência do Iphan-MG e substituída por Jeyson Silva, 

então assessor de um deputado federal do Partido Social Liberal (PSL). A ordem provocou a mobilização de 

pesquisadores, técnicos e prefeitos que reivindicavam a permanência de Célia e a importância de uma profissional 

experiente estar à frente da superintendência responsável pela gestão de mais de 60% dos patrimônios tombados 

no país. O substituto acabaria tomando posse e pedindo sua exoneração no mesmo dia. Até o final de 2019, o cargo 

era ocupado interinamente pela arquiteta Daniela de Castro. Na mesma época, intervenções também foram feitas 

nas superintendências do Distrito Federal, Goiás e Paraná. Em dezembro, a presidente do Iphan Kátia Bógea foi 

exonerada e até o fim da escrita da dissertação a nomeação de uma nova pessoa vinha sendo alvo de disputas 

internas no Ministério do Turismo, pasta para a qual o Instituto foi transferido depois da dissolução do Ministério 

da Cultura e sua passagem pelo chamado Ministério da Cidadania. 
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Foram necessárias muitas horas de pesquisa, entrevistas, gravações, participações 

nas mais variadas demonstrações de fé [...] A cada etapa do trabalho, o objetivo de 

registrar a Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do 

Norte como Patrimônio Imaterial do estado de Minas Gerais se evidenciava (Cadernos 

do Patrimônio. IEPHA, 2013b, p. 05). 

 

Todo o esforço de pesquisa e identificação das diversas manifestações culturais da 

viola em Minas foi feito a muitas mãos e de maneira colaborativa, tendo contado 

com a participação dos detentores, de pesquisadores do tema, da sociedade civil 

e dos poderes públicos municipais (Dossiê para Registro dos Saberes, Linguagens e 

Expressões Musicais da Viola em Mina Gerais. IEPHA, 2018b, p. 10). 
 

Na leitura dos trechos acima e prestando atenção nos destaques (grifos meus), podemos 

perceber a polissemia na noção de participação. Essa palavra parece dizer respeito a uma 

heterogeneidade de instrumentos, pode envolver uma diversidade de agentes e adquire distintos 

sentidos ao longo do tempo. De uma maneira ou de outra, a noção está presente nas legislações 

que embasam as políticas do patrimônio imaterial e é sempre acionada nos textos técnicos que 

são produzidos pela gerência responsável por sua condução no Iepha. 

Como levantei na apresentação, ao longo do tempo de trabalho no Instituto, fui 

percebendo que a participação era uma noção basilar no trabalho da GPI. Minhas colegas 

frequentemente pensavam sobre como promover a participação dos chamados detentores nos 

processos de pesquisa, buscavam valorizar essa participação na proposição das políticas, assim 

como falavam que a promoviam nas interações com outros setores, na apresentação de nossos 

modos de trabalhar e na exposição dos resultados dos processos de registro. Nesta seção, 

apresento alguns aspectos da configuração dessa noção nas políticas públicas, e 

especificamente na trajetória do patrimônio cultural no país, para que possamos compreender 

alguns significados que possivelmente são trazidos juntamente aos usos do termo. 

 

Segundo autores/as da ciência política, a história dos sistemas democráticos 

ocidentalizados poderia ser definida pelas tensões entre governabilidade, representação e 

participação, entendida como a ampliação das possibilidades de atuação dos cidadãos nas 

decisões sobre a realidade social (AVRITZER, 1999; YOUNG, 2006). No Brasil, a 

Constituição Federal de 1988 veio sedimentar no texto da lei proposições para a democratização 

e descentralização dos processos decisórios, discussões que estavam em voga principalmente 

desde as décadas de 1960 e 1970 nos cenários nacionais e internacionais.  

Teríamos sido um dos primeiros países que buscou firmar, ao menos no plano 

constitucional, uma combinação entre formas de representação e formas de participação, na 

geração de um sistema político híbrido a nível federal, mas também estadual e municipal. Essa 
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participação fora incorporada através de mecanismos de participação direta, como plebiscitos, 

referendos e iniciativas populares de leis, e pelo incentivo às participações em níveis locais, 

principalmente na instituição dos conselhos setoriais, exigência que apareceu em capítulos 

específicos de algumas políticas sociais. No entanto, ao longo das décadas seguintes, aqueles 

instrumentos de participação direta teriam ficado muito dependentes das casas legislativas, 

acionados como meios de resolução de conflitos internos ao Congresso nacional, e os espaços 

de participação teriam desenvolvido em sua maioria baixa capacidade de decisão e pouca 

legitimidade nas dinâmicas de poder locais (AVRITZER, 2006). 

A partir das políticas públicas direcionadas aos povos indígenas, Souza Lima (2015) 

aponta que os mecanismos de participação, da maneira como foram implementados no contexto 

pós-88, inicialmente criaram uma cadeia de mediadores, governamentais e não-

governamentais, que com suas “capacitações” estavam ali presentes para ensinar o outro a 

participar. Aqueles espaços rotinizaram-se mais como espaços de execução de políticas de 

governo que efetivamente de contestação e proposição, terminando por reforçar marcas 

autoritárias da formação do Estado brasileiro. A literatura sobre participação dos grupos 

atingidos pelos projetos de desenvolvimento tende a corroborar essa visão. Segundo aquelas 

pesquisas, as práticas participativas estariam sendo mobilizadas cada vez mais como estratégia 

de legitimação das ações de governos que se promoveriam como democratizantes, mas ao 

mesmo tempo mascarariam formas centralizadoras da administração pública (SUAUD, 1984; 

COOKE; KOTHARI, 2001). 

Somados àqueles estudos mais pessimistas que apontavam as limitações da participação 

como mecanismo de controle social, outros começaram a propor a superação da crítica, 

admitindo as possibilidades de apropriação dos instrumentos participativos nos níveis locais 

pelos grupos interessados (HICKEY; MOHAN, 2004; WILLIAMS, 2004). A exemplo das 

políticas indigenistas, Souza Lima (2015) apresenta como indígenas passaram a se apropriar 

dos mecanismos de participação a partir do domínio de recursos e conhecimentos, como os 

jargões da administração pública, o uso dos sistemas online de prestação de contas, o ingresso 

de jovens nas universidades, além do aprendizado da “etiqueta” adequada aos espaços 

participativos. 

Podemos afirmar que as práticas de participação se situam em posições ambivalentes 

como mecanismos de controle propostos de dentro do Estado, mas também possibilidades de 

transformação em contextos locais34. De todo modo, o que se testemunha geralmente nos 

 
34 Outra vereda de investigação tem sido aberta por pesquisas recentes na ciência política brasileira que procuram 

aproximar os estudos sobre agentes, movimentos sociais e participação com a análise de políticas públicas de 
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espaços formais e informais da produção de políticas públicas são esforços para silenciar esse 

lugar tenso e apresentar a participação como elemento estabilizado, uma premissa que não 

precisa ser questionada. Doro Filho (2015) aponta as ambivalências da participação, ao 

reconhecer que, mais que um direito, é também um objeto da ação administrativa, algo que 

agentes da administração pública tentam regular. Na análise da construção da Política Nacional 

de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, o autor observa como a proposta da 

política passou por um processo de despolitização à medida que a participação indígena 

produzia efeitos que tensionavam a manutenção do status quo. Devemos, então, indagar como 

a participação é pensada e promovida nas políticas de patrimônio cultural. 

Assim como em outros campos e resultante da mobilização de intelectuais, funcionários 

do patrimônio, comunidades tradicionais e grupos das chamadas culturas populares, a 

participação das coletividades interessadas na política de patrimônio cultural inicia sua 

institucionalização a partir da Constituição Federal de 1988. Ao contrário de outras políticas, 

no entanto, como na área da saúde e da assistência social, cujos critérios e mecanismos para 

organização da participação estavam explicitados no texto constitucional (AVRITZER, 2006), 

o artigo 216 apresentou essa participação de maneira genérica e abrangente, prevendo apenas 

que o patrimônio brasileiro passaria a ser protegido pelo poder público “com a colaboração da 

comunidade”. 

A redação final daquele texto refletiu o espaço ambíguo que as instituições de 

patrimônio ocupavam no contexto de abertura política (FONSECA, 2017a), bem como sua 

trajetória acumulada de experiências e práticas administrativas, que ao mesmo tempo abria 

novos caminhos para a relação dos especialistas do patrimônio com as “comunidades” 

envolvidas e resguardava formas de operação antigas que já estavam sedimentadas. Por mais 

que desde 1938 por deliberação do Conselho Consultivo do Sphan, qualquer pessoa pudesse 

entrar com um pedido de tombamento, por exemplo, essa presença foi tímida nas primeiras 

décadas de funcionamento da instituição. Como a preservação do patrimônio nacional surgiu 

menos de mobilizações sociais e muito mais das preocupações de um grupo seleto de 

intelectuais que se consideravam a serviço dos melhores interesses da nação, a adesão manteve-

se restrita (CHUVA, 2017). 

 
maneira a compreender os modos de incorporação e institucionalização de demandas daquelas coletividades nas 

políticas governamentais, fenômenos que passaram a ser correntemente observados durante os governos Lula. 

Como exemplos, podemos citar Abers, Silva e Tatagiba (2018), Gurza Lavalle et al. (2019), Szwako e Gurza 

Lavalle (2019). Recomendo o dossiê “Estado em ação: participação social, ação estatal e políticas públicas” 

organizado por Lizandra Serafim, Maíra Rodrigues e Renata Bichir (2019). 
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Segundo as narrativas hegemônicas, no entanto, os processos patrimoniais teriam 

fortalecido a promoção da participação da “sociedade civil” a partir dos anos 1970 e 1980, 

durante a gestão do designer pernambucano Aloísio Magalhães. Em 1996, Maria Cecília 

Londres Fonseca publicaria o artigo Da modernização à participação na Revista do Patrimônio 

do Iphan, interessante em si mesmo como registro dos entendimentos de participação que se 

produziam naquele período em particular. De acordo com a autora, a ampliação da participação 

poderia ser percebida na própria expansão da noção de patrimônio e na diversificação dos 

quadros técnicos da instituição, com o aumento na presença de historiadores/as, cientistas 

sociais e antropólogos/as, que teriam resultado nos paradigmáticos processos de tombamento 

do Terreiro da Casa Branca, em Salvador/BA (1984) e da Serra da Barriga, em União dos 

Palmares/AL (1986)35. 

Naquele momento, também seriam organizadas algumas iniciativas para o 

estabelecimento de diálogos com as populações. Sem deslocar a centralidade das “cidades 

históricas” mineiras, a gestão de Aloísio inauguraria um novo modelo de gestão daqueles 

núcleos urbanos por meio da realização de seminários que visavam levantar demandas e 

promover ações mais integradas com os moradores de cidades como Ouro Preto (FONSECA, 

1996). 

A própria escolha do título do artigo parecia anunciar uma mudança de paradigma: a 

prevalência dos critérios modernistas que informara as primeiras décadas de funcionamento do 

Sphan e privilegiou produções das elites dava lugar à promoção da participação através do 

reconhecimento da diversidade de expressões e “modos de criar, fazer e viver” dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira. Essas formulações dialogavam com os debates 

internacionais nos comitês da Unesco, que incentivavam os países signatários a valorizar a 

diversidade cultural e também fortalecer as relações entre cultura e desenvolvimento, 

reconhecendo as populações locais como parceiras na preservação e promoção dos patrimônios, 

processo que Bortolotto (2012) denominou de “virada participativa”36.  

 
35

 O tombamento do terreiro de candomblé Casa Branca do Engenho Velho, em Salvador/BA, foi um caso 

emblemático por se tratar do primeiro patrimônio afro-brasileiro reconhecido no país. Gilberto Velho foi relator 

do processo e narra as disputas de valores evidenciadas ao longo do mesmo. A deliberação pelo tombamento no 

Conselho Consultivo foi alcançada com uma margem acirrada de votos e dependeu da mobilização de lideranças 

religiosas, movimentos sociais e intelectuais (VELHO, 2006). 
36 É desse período a assinatura da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural no âmbito 

da Unesco (1972). O documento defendia que a preservação dos patrimônios não era antagônica ao progresso 

celebrado pelos desenvolvimentismos que caracterizaram a década, mas que, ao contrário, valores culturais 

estavam associados aos valores econômicos. Nesse momento, expandem as discussões sobre os potenciais 

turísticos dos patrimônios e a construção de indicadores culturais para a definição de projetos de desenvolvimento, 

esta última uma das propostas do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC) coordenado por Aloísio 

Magalhães e posteriormente integrado ao Iphan. Movimentos internacionais e nacionais pela inclusão de outras 
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Nesse sentido, convencionou-se apresentar a trajetória da política de patrimônio como 

a ampliação progressiva da participação das “comunidades” nos processos de pesquisa e 

reconhecimento e parece que ao longo desse caminho as noções de participação, diversidade e 

patrimônio cultural tornaram-se companheiras umas das outras. Essas transformações, no 

entanto, foram sendo incorporadas no fazer de funcionários/as das instituições de patrimônio 

de maneira pouco sistemática e integrada durante aquele período. No âmbito nacional, por 

exemplo, vieram mais por meio de projetos piloto advindos de um grupo específico coordenado 

por Aloísio Magalhães no Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), posteriormente 

Fundação Nacional Pró-Memória (FNpM), que através de instrumentos e políticas 

institucionalizadas que viessem a adentrar o corpo de procedimentos técnicos do atual Iphan 

(FONSECA, 2017a). 

No caso do Iepha, veremos no próximo capítulo que os técnicos da “geração de 1980” 

empreenderam viagens exploratórias pelo norte de Minas Gerais, região até então pouco 

assistida pelas políticas culturais, e realizaram tombamentos da “arquitetura menor”, em sua 

visão atuando de maneira mais próxima às populações locais. Silva (2018), no entanto, discute 

como tais tombamentos seguiam privilegiando expressões da Igreja católica e das elites 

políticas, buscando ainda a “excepcionalidade” e a “autenticidade” nas construções menos 

grandiosas. 

As práticas de participação, portanto, firmaram-se como retórica oficial, mas foram 

pouco traduzidas nas ações administrativas. Naquele momento, tombamentos como o de Casa 

Branca foram casos isolados. Representaram momentos de inflexão nos modos rotinizados de 

pensar os patrimônios, mas não levantaram forças suficientes para uma transformação 

institucional mais abrangente. Não à toa apenas em 2000 viria a instituição do registro como 

instrumento jurídico específico às expressões imateriais. Em Minas Gerais, a criação de uma 

gerência específica para esse tipo de patrimônio no Iepha e a portaria interna que regulamentou 

a prática do registro seria publicada em 2008. Percebemos como a vitória narrativa da noção 

mais abrangente de patrimônio demorou para alcançar sua institucionalização nas práticas das 

agências do patrimônio, com a primazia das ações de tombamento do “patrimônio histórico e 

artístico”. 

É preciso destacar as idas e vindas desse processo, pois existe uma tendência nos 

discursos oficiais no Iphan, mas também no Iepha, de tecer a posteriori continuidades nas 

práticas e valores institucionais, em um movimento conciliatório de apresentar narrativas 

 
expressões nas políticas de patrimônio culminaram na Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional 

e Popular da Unesco em 1989. 
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unilineares e coerentes37. Antes dos anos 2000, portanto, os esforços pela participação das 

"comunidades” deram-se em experiências localizadas e marginalizadas dentro das instituições. 

Não tiveram a força e a adesão que posteriormente se quis apresentar e, na realidade, deram 

início a um caminho paralelo de compreensão do patrimônio, que mais tarde viria a representar 

as divisões e disputas entre patrimônios materiais e imateriais (FONSECA, 2017a)38.  

Com as discussões que culminaram nas políticas de patrimônio imaterial nas primeiras 

décadas do século XXI, os processos de registro foram encarados como novas inflexões na 

trajetória do patrimônio e o lugar de excelência da participação das “comunidades” praticantes 

da expressão em estudo. No entanto, os modos como tal participação deveriam ser promovidos 

seguiram em aberto, pois, conforme vemos na portaria n. 47/2008 do Iepha, por exemplo, essas 

práticas não foram instrumentalizadas nos textos normativos39. A flexibilidade na noção de 

participação promove uma série de ambivalências, pois, se de um lado, permite criatividade na 

construção de canais de diálogo com as partes interessadas e coloca técnicos/as diretamente em 

relação com as coletividades em estudo, de outro, também pode servir à reiteração de práticas 

rotinizadas de controle e mascarar tomadas de decisões unilaterais.            

Desse modo, quando falamos de participação tratamos de um termo polissêmico, que 

pode ser mobilizado para diversos fins a depender da situação e de quem está envolvido. Em 

comparação com outras políticas, aqui falamos de uma participação pouco instrumentalizada, 

difusa, que envolve pessoas não necessariamente organizadas em associações ou coletivos 

políticos. Soma-se ainda o fato de poder participar uma diversidade de agentes: não apenas 

grupos praticantes, mas também pesquisadores, funcionários de prefeituras e os próprios 

 
37 Encontramos permanências na própria nomenclatura desses institutos, que seguem carregando o “patrimônio 

histórico e artístico” – Iepha e Iphan. Em outros estados, notamos outras escolhas. Na Bahia, por exemplo, o 

instituto estadual chama-se Ipac (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia) e no Rio de 

Janeiro, Inepac (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural). Nomes em si não garantem mudanças ou 

continuidades, mas fazem pensar sobre como as coisas se reproduzem.  
38 Um exemplo fundante apresentado por Chuva (2012) aparece na unanimidade retórica que incorporou o 

anteprojeto apresentado por Mário de Andrade para a criação de um serviço de proteção ao patrimônio artístico 

nacional em 1936 como antecedente da noção mais ampla de patrimônio cultural e das políticas de patrimônio 

imaterial, que começariam a ser discutidas apenas cinco décadas mais tarde. À época, o que tal projeto representou 

foi mais a cisão entre as agendas dos patrimônios e dos estudos de folclore, que constituíram campos de 

conhecimento e atuação distintos e concorrentes. Através da atuação do movimento folclórico brasileiro entre as 

décadas de 1940 e 1960, organizado na Comissão Nacional do Folclore, mais tarde Campanha de Defesa do 

Folclore Brasileiro, as expressões que hoje são entendidas como patrimônios imateriais foram alvos de atenção e 

pesquisa por parte dos folcloristas, porém apartadas das práticas de tombamento conduzidas pelo então 

Sphan/Dphan (GONÇALVES; SILVEIRA, 2018). Minas Gerais testemunhou fenômeno semelhante com a 

atuação da Comissão Mineira de Folclore e o trânsito de pesquisadores entre as cadeiras da comissão e dos cursos 

de antropologia na Universidade Federal de Minas Gerais, principalmente entre os anos 1960 e 1980 

(GIOVANNINI JR., 2018).  Com a incorporação do atual Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP) 

na estrutura administrativa do Iphan em 2003, fortaleceram-se aquelas narrativas que pretendiam unificar ambas 

as trajetórias como uma história comum.       
39 Essa discussão será aprofundada nos capítulos 2 e 3. 
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técnicos e técnicas do Iepha, como mostram os trechos que abriram a seção40. O que me move 

a investigar como essa participação é particularmente pensada e mobilizada pelos profissionais 

da Gerência de Patrimônio Imaterial no Iepha é justamente o fato de ser uma noção tão 

contextual e abrangente, mas ao mesmo tempo uma premissa fundante dos processos de 

condução dos registros, sempre acionada na formulação e implementação das políticas. 

Portanto, parece-me instigante perguntar qual o lugar e papel da participação nos 

registros que são conduzidos no Iepha, ou, colocado de outra maneira, quais são seus usos e 

efeitos na formulação e implementação das políticas de patrimônio imaterial em Minas Gerais. 

Os capítulos seguintes ocupar-se-ão em justamente rastrear essas participações, a fim de 

compreender quem participa, onde, quando e de que maneiras, assim como compreender seus 

sentidos nas próprias práticas de técnicos/as do instituto mineiro. 

  

 
40 Tal abertura está muito associada ao uso das categorias “sociedade civil” e, principalmente, “comunidade” para 

qualificar a população considerada nos processos de registro. 
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PARTE 1 

 

TÉCNICAS QUE ACREDITAM NA PARTICIPAÇÃO: AS 

TRAJETÓRIAS DA POLÍTICA DE PATRIMÔNIO IMATERIAL EM 

MINAS GERAIS 
 

 

a gerência foi construindo uma metodologia de trabalho, com a 

participação das comunidades, que a gente sente que está bastante 

consolidada, que tem funcionado e se colocado também dentro da casa, 

principalmente no sentido do reconhecimento... (Débora Raiza, 2019) 

 

A fala acima foi enunciada pela gerente de patrimônio imaterial do Iepha na ocasião de 

uma roda de conversa onde apresentava as competências do setor para funcionárias do instituto 

mineiro. A configuração de uma metodologia particular de atuação é comumente mobilizada 

nas autorrepresentações de técnicas da Gerência, para afirmar seu lugar no Iepha e também se 

diferenciar de outros modos de trabalhar, considerados mais antigos. O lugar estabelecido pela 

GPI concorre com outras concepções e interesses sobre como devem ser conduzidas as políticas 

de patrimônio cultural e, nesses discursos, encontramos o primeiro sentido dado à participação 

pelas funcionárias da equipe. 

Lembremos que, ao contrário de outros termos, não existe conceituação muito definida 

para a participação na legislação do patrimônio cultural. O intuito desta primeira parte é, pois, 

compreender como as noções de participação foram incorporadas nas práticas da equipe da 

Gerência, a partir dos discursos que tecem sobre suas próprias práticas. No capítulo dois, 

investigarei como tais noções se configuraram ao longo da trajetória de constituição do Iepha e 

de sua política de patrimônio imaterial, no seio da GPI, a partir das atividades desempenhadas 

por seus técnicos em movimentos narrativos que inicialmente pretenderam diferenciar o 

instituto estadual em relação à política federal e, mais tarde, particularizar internamente a 

Gerência de Patrimônio Imaterial em relação aos demais setores do Iepha. No capítulo três, 

procuro compreender os usos que delas foram e são feitos na consolidação da metodologia 

própria de trabalho da GPI e como aparecem nas disputas com outros setores, assim como seus 

efeitos no processo recente de estabilização da política de patrimônio imaterial no interior do 

Instituto. 
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2. PATRIMÔNIOS CULTURAIS NAS CONSTRUÇÕES NARRATIVAS DO 

INSTITUTO ESTADUAL MINEIRO 

 

De maneira a relativizar os discursos correntes que apresentam os patrimônios imateriais 

como advento de uma maneira inédita de se pensar a política, neste capítulo iniciarei a discussão 

trazendo alguns antecedentes na história do Iepha. Apresentei anteriormente separações muito 

definidas entre as políticas dos patrimônios materiais e imateriais e atribuí à segunda as 

narrativas atualmente hegemônicas que celebram a participação dos grupos praticantes na 

condução das pesquisas. No entanto, ao conversar com técnicas do Instituto que trabalham ali 

desde as primeiras décadas de seu funcionamento, era comum ouvir que nem sempre as coisas 

foram assim e que nos tombamentos e projetos de restauração dos anos 1980 já havia no corpo 

técnico uma preocupação em envolver as “comunidades locais”41. 

Para vislumbrar esse passado e fazer mais jus ao presente, decidi por entrevistar duas 

pessoas que acompanharam essa história. Angela Dolabela é arquiteta e urbanista e entrou no 

Iepha no ano de 1989 a convite de uma funcionária, que dava aula de história da arte na 

universidade e de quem a arquiteta era monitora. Mudou-se do país, mas depois de um breve 

período retornou e durante os anos 1990 participou de projetos junto ao Iepha e ao Iphan até 

voltar ao quadro técnico do Instituto em 2000. Trabalhou e esteve à frente da então 

Superintendência de Pesquisa, setor responsável pela condução do inventário, onde foram 

gestadas as primeiras práticas associadas aos processos de registro. 

Luis Mundim é historiador, ingressou no Iepha em 2006, através do único concurso 

público que foi conduzido no Instituto. Trabalhou também na Superintendência de Pesquisa e 

foi convidado a assumir a Gerência de Patrimônio Imaterial pouco tempo depois de sua criação, 

onde ficou até 2017, ano em que passou à Gerência de Identificação e Pesquisa. Esse técnico, 

portanto, acompanhou os inícios da GPI, bem como foi um agente fundamental na consolidação 

de sua metodologia de trabalho, sobre a qual estaremos interessados nos próximos capítulos. O 

que apresento aqui vêm da união entre as entrevistas e conversas informais que tive ao longo 

dos anos de trabalho, além da análise de notícias e notas técnicas que foram produzidas durante 

aquele período. 

 
41 O uso do termo “comunidade/s” será proposital, pois é muito acionado nos discursos de técnicos para se referir 

àqueles sobre os quais atuam as práticas de participação. Sabemos com a antropologia que esse termo tende a 

reificar a imagem de um grupo homogêneo e sem conflitos, mas justamente o uso indiscriminado do termo diz 

algo sobre as relações de poder/saber que se exercem nessas relações. 
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A intenção é, por um lado, localizar iniciativas que já estavam em andamento no Iepha 

e discutiam o lugar das populações locais nos projetos, mesmo antes das discussões sobre o 

conceito de patrimônio cultural pós-88 alcançarem os trabalhos no Instituto. Na percepção de 

técnicos que acompanharam essas ações, conformou-se uma história institucional que quis se 

particularizar em relação à trajetória hegemônica da política de patrimônio cujo referencial 

estaria no instituto nacional, o Iphan. De outro lado, busco descrever o processo de criação de 

uma gerência específica para o patrimônio imaterial no âmbito do Iepha, que também significou 

tentativas de diferenciação, agora internamente em relação aos demais setores. Logo, 

perceberemos aqui as tentativas de seus técnicos de tecer narrativas próprias, ainda que em parte 

espelhadas nas experiências das políticas federais. A trajetória do instituto estadual não 

necessariamente coincide com a história oficial da brasilidade/mineiridade que fora promovida 

pelo Sphan em seu início e as dinâmicas de suas primeiras décadas de funcionamento guardam 

reflexos sobre a política de patrimônio imaterial implementada a partir dos anos 2000. 

 

2.1 Sementes da participação: antecedentes da política 

 

Discutimos no capítulo anterior como a arquitetura colonial das chamadas cidades 

históricas mineiras foi valorizada pelos funcionários do Sphan como um parâmetro de 

classificação que informavam suas decisões nos anos 1930. A partir de meados da década de 

1940, os arquitetos do Sphan/Dphan voltaram-se também para os monumentos da arquitetura 

modernista que esses mesmos profissionais vinham projetando, e, nesse movimento, Minas 

Gerais manteve seu lugar de protagonismo. Em seus padrões retóricos e práticas 

administrativas, aqueles especialistas vinculavam a arquitetura que produziam com aquela 

“arquitetura tradicional”. Nessa perspectiva, a arquitetura colonial teria sido entendida como o 

primeiro estágio de uma produção genuinamente nacional, da qual a arquitetura modernista 

mostrava-se herdeira. Naquela, os arquitetos encontravam características que também estariam 

presentes em seus próprios projetos42. 

Exemplo paradigmático dessas operações foi o tombamento da Igreja de São Francisco 

de Assis, nas orlas da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte/MG, em 1947. O tombamento 

 
42 “Aparelhados no Sphan, os arquitetos modernistas consagraram a própria arquitetura que produziam, seguindo 

essa linha de pensamento como aquela que efetivamente representaria a nação moderna. Construíram, assim, 

simbólica e materialmente, o patrimônio histórico e artístico nacional mediante a eleição da arquitetura barroca 

colonial e a sua restauração. E, na repetição, consagraram-se na ordem inversa, construindo materialmente a 

arquitetura moderna e elegendo-a simbolicamente como patrimônio histórico e artístico nacional. O tombamento 

da arquitetura moderna deu-se concomitantemente à sua produção” (CHUVA, 2017, p. 381). 
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pedido por Lúcio Costa, quatro anos após a inauguração do projeto de Oscar Niemeyer, tinha 

como justificativa o “valor excepcional desse monumento [que] o destina[va] a ser inscrito, 

mais cedo ou mais tarde, nos Livros de Tombo, como monumento nacional” (COSTA, 1947 

apud CHUVA, 2017). Rapidamente, portanto, os funcionários do Sphan produziram a 

consagração daquela igreja – que apenas seria aceita pela Arquidiocese de Belo Horizonte mais 

de quinze anos depois, por resistências ao projeto arquitetônico e ao painel pintado por Cândido 

Portinari. Portanto, de maneira análoga à consagração da Igreja de São Francisco de Assis em 

Ouro Preto como expressão máxima da engenhosidade de Aleijadinho, a Igreja de São 

Francisco de Assis, agora na capital mineira, expressava o gênio do arquiteto modernista 

Niemeyer (CHUVA, 2017). 

Em 1966, Niemeyer assinaria um projeto para demolir o Palácio da Liberdade, sede 

administrativa do governo estadual na capital mineira, e substitui-lo por uma torre de vidro de 

80 metros de altura e 75 metros de profundidade43. Um movimento surgido entre políticos e 

intelectuais pela preservação do prédio dos finais do século XIX, associado às discussões que 

se iniciaram em 1970 pela descentralização do serviço de proteção ao patrimônio nacional44, 

levou à rápida articulação entre o governador Rondon Pacheco e o poeta e historiador Affonso 

Ávila para a criação do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, 

o Iepha. O poeta foi o responsável pelo projeto de lei que criaria no país o primeiro instituto de 

proteção ao patrimônio em nível estadual, cuja aprovação na Assembleia Legislativa se daria 

em tempo recorde através do Decreto n. 5.775, em 30 de setembro de 1971. 

Segundo Fernando Veado, engenheiro civil que entrou para a instituição em seus 

primeiros anos, o Iepha surgiu desacreditado frente à opinião pública, que majoritariamente não 

compartilharia da preocupação em preservar os edifícios dos tempos da construção da capital, 

frente aos projetos de modernização e os interesses imobiliários45. O enfrentamento a tais 

resistências pode ter sido um dos motivos pelos quais apenas seria possível aprovar o 

tombamento do Palácio da Liberdade, primeira ação do Instituto de proteção ao patrimônio, em 

 
43 WERNECK, Gustavo. O dia em que Oscar Niemeyer quis derrubar o Palácio da Liberdade. Estado de Minas, 

10 set. 2011. Disponível em: <shorturl.at/csC28>. Acesso em 04 dez. 2019. 
44 Duas reuniões foram convocadas no âmbito do então Ministério da Educação e Cultura onde governadores dos 

estados, secretários estaduais de cultura e representantes de instituições culturais encontraram-se para discutir a 

necessidade da contribuição supletiva dos estados e seus municípios na proteção do patrimônio, a partir da 

compreensão de que o trabalho do Iphan, mesmo com a colaboração da Unesco, que à época fortalecia suas 

discussões intergovernamentais a respeito da preservação dos patrimônios, mostrava-se insuficiente. Dessas 

reuniões foram firmados dois documentos – o Compromisso de Brasília (1970) e o Compromisso de Salvador 

(1971) –, onde governos estaduais assumiram seu comprometimento na criação de instituições e legislações 

complementares à atuação do órgão federal (FONSECA, 2017a). 
45 WERNECK, Gustavo. O dia em que Oscar Niemeyer quis derrubar o Palácio da Liberdade. Estado de Minas, 

10 set. 2011. Disponível em: <shorturl.at/csC28>. Acesso em 04 dez. 2019. 
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1975. Àquele tombamento, seguiram os de outros edifícios do complexo administrativo do 

governo estadual na capital, assim como de fazendas cafeeiras na região metropolitana46. 

Cabe, pois, prestar atenção aos patrimônios escolhidos na construção narrativa da 

história do estado mineiro nos anos 1970. De maneira mais ou menos deliberada, os esforços 

por balancear os avanços da arquitetura modernista estiveram associados à afirmação da 

centralidade político-administrativa de Belo Horizonte, cidade republicana do início do século 

XX, e à afluência econômica representada pelo ciclo do café – em oposição, poderíamos dizer, 

às cidades coloniais como símbolos da decadência do ciclo aurífero. Um caso representativo 

foi o tombamento em 1977 da Lagoa e da Lapa do Sumidouro no município de Pedro Leopoldo, 

também região metropolitana da capital, devido às inscrições rupestres e fósseis humanos 

encontrados na localidade pelo arqueólogo Peter Wilhelm Lund em 1841 (IEPHA, 2014). O 

reconhecimento das marcas da ocupação humana “pré-histórica” no território mineiro dilatava 

sua história em milhares de anos e consagrava suas origens a um tempo muito anterior àquele 

selecionado pelos modernistas na eleição do barroco mineiro como berço da identidade 

nacional. Exceção que parece, pois, confirmar-nos a regra: estavam em operação nos quadros 

do Iepha interesses pela configuração de uma narrativa regional47. 

De acordo com a arquiteta Angela Dolabela48, mesmo com aqueles tombamentos, os 

técnicos do instituto estadual trabalhavam ainda em suas duas primeiras décadas muito juntos 

à então Sphan, dando suporte à secretaria federal naqueles municípios onde havia patrimônios 

tombados, como Mariana, Ouro Preto, Sabará e outras cidades coloniais. A entrada nos anos 

1980, porém, significou o início do assentamento da relativa autonomia do Iepha no campo do 

patrimônio brasileiro. Em 1984, os funcionários consolidaram sua metodologia de atuação, o 

Inventário de Proteção ao Acervo Cultural de Minas Gerais (IPAC-MG), com o objetivo de 

mapear e identificar os patrimônios nas diferentes regiões do estado. Segundo técnicos da 

instituição, o IPAC-MG consistiu em um “programa de pesquisa dinâmico e sistemático 

desenvolvido pelo IEPHA/MG [...] A metodologia foi concebida com a intenção de criar um 

sistema de trabalho próprio e que contribuísse para o planejamento e a execução das atividades 

do instituto” (IEPHA, 2016b, p. 9). 

 
46 Entre os anos de 1975 e 1977, foram instruídos 21 tombamentos. Dentre eles, oito edifícios e monumentos do 

governo estadual em Belo Horizonte e quatro fazendas, somando quase dois terços dos tombamentos. Sete 

processos diziam respeito a construções coloniais, sendo cinco igrejas, uma casa e um conjunto histórico, mas 

todas em municípios outros que não as cidades históricas consagradas pelo Sphan. A relação desses tombamentos 

pode ser encontrada no Anexo 02. 
47 As disputas de narrativas que estavam em jogo nas primeiras décadas de criação do Iepha e suas relações com 

as práticas técnico-administrativas do atual Iphan mostram caminhos potenciais para pesquisa. Fugiu ao escopo 

da dissertação me aprofundar na temática, mas pretendo enveredar nessa direção futuramente. 
48 Conforme entrevista realizada em 28 de novembro de 2019, em uma sala de reuniões no Iepha. 
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Com recursos provenientes da Fundação Pró-Memória, formou-se uma equipe que 

aplicou a metodologia do inventário na região central mineira e em regiões do norte do estado, 

nos vales do Rio São Francisco e do Rio Jequitinhonha. Aquele período foi marcado por viagens 

exploratórias que buscavam, na perspectiva de funcionários da instituição, os patrimônios 

“menores” ou “singulares”, distanciando-se dos grandes monumentos, ou da excepcionalidade, 

que teriam sido privilegiados nos trabalhos do Sphan. Naquele tempo, por exemplo, foram 

promovidos os tombamentos da Capela de Nossa Senhora do Rosário em Chapada do Norte e 

da Igreja Matriz de São Francisco de Assis em Minas Novas, ambos os municípios no Vale do 

Jequitinhonha (1980), das Ruínas da Igreja de Bom Jesus dos Matozinhos e do Vapor Benjamim 

Guimarães, ambos em 1985, respectivamente em Várzea da Palma e Pirapora, às margens do 

Rio São Francisco. 

Silva (2018) chama-nos a atenção para uma situação paradoxal. De um lado, os técnicos 

do Iepha naquele momento expandiam finalmente sua atuação para regiões afastadas da capital 

e entendiam esse movimento nas palavras da autora como uma inversão de olhares, uma 

ampliação no entendimento de patrimônio no estado. De outro, no entanto, aqueles 

tombamentos seguiam privilegiando edificações vinculadas à Igreja católica e às elites 

políticas. No entendimento da historiadora, não se deixou de buscar a excepcionalidade e a 

autenticidade, que apenas tinham se deslocado das grandes igrejas para as pequenas capelas 

(FIG. 03). Em alguma medida, essa situação demonstra as tensões entre a permanência de 

valores que estavam consolidados na política de patrimônio desde as décadas iniciais de atuação 

do Sphan e os esforços de diferenciação dos funcionários do Iepha em relação ao órgão federal. 

 

FIGURA 03 – Igrejas tombadas em Minas Gerais 

    
À esquerda, Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Ouro Preto, tombada pelo Sphan 

em 1939 e inscrita no Livro das Belas Artes. À direita, Capela de Nossa Senhora do Rosário, em 

Chapada do Norte, tombada pelo Iepha em 1980 e também inscrita no Livro de Belas Artes. Ao 

mesmo tempo que esses tombamentos parecem indicar concepções distintas de quais seriam os 

valores artísticos prezados pelos técnicos das respectivas instituições, as igrejas não deixavam 

de estar sob a mira daqueles profissionais. Fonte: Pinterest e site do Iepha, acesso em 05 de 

dezembro de 2019. 
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Ainda nos anos 1980, foi marcante a atuação do sociólogo Guido Rocha junto às ações 

de restauração. O profissional liderava uma pequena equipe que iniciou um projeto no Iepha de 

buscar se aproximar das populações locais que usufruíam das igrejas e outras edificações que 

eram alvos de obras. Em suas ações nos municípios mineiros, funcionários do Iepha passaram 

então a identificar pessoas que tinham alguma atuação nos movimentos locais de preservação 

e incentivavam que acompanhassem as restaurações. Nas palavras da arquiteta, 

 

qualquer ação do Iepha no município, em campo, sempre tinha as pessoas do lugar [...] eu 

acredito que o programa do Guido tinha o objetivo de ampliar esse conhecimento... a 

participação... conhecer o que é o patrimônio, conhecer qual é o processo de restauração... 

que é um olhar de fora que traz uma valoração diferente para o cotidiano deles [...] eu acho 

que foi uma semente porque até hoje a gente sempre já tem conhecidas essas pessoas que atuam 

no município, sempre tem um historiador local que escreve as histórias... então eu acho que 

esse programa sempre buscou valorizar essas iniciativas da comunidade que era envolvida... 

isso deu frutos nos conselhos [municipais de patrimônio cultural], a gente não pode dizer a 

totalidade deles, mas muitos conselhos são atuantes... eu acho que germinou aí um interesse 

[que] potencializa qualquer ação do órgão... 

Guilherme: eu posso estar enganado, mas no meu entendimento esse processo de envolvimento 

das comunidades locais não estava nesse período com a mesma força no núcleo duro do 

Iphan... a que você atribui esse entendimento já ter chegado antes no Iepha? 

Angela: eu acho que isso foi um olhar do Iepha, porque passou a cuidar do patrimônio que não 

era tutelado pelo Iphan... ele sempre buscava aquele patrimônio mais simples, mais singelo, 

que não era o monumental... que era estruturante ali das comunidades... e também pelo fato 

do Iepha ter só um escritório central, ele tinha que ter um apoio nos lugares e esse apoio era 

as próprias comunidades... a gente não podia ficar deslocando, então eu acho que isso reforçou 

essa necessidade de uma interlocução local...49 

 

Nessas falas, encontramos uma percepção, que é compartilhada por técnicas que 

atuavam naquele período e outras que vieram depois, de que desde o início de sua trajetória 

mais autônoma em relação ao Iphan, o Iepha procurou promover ações que estivessem 

aproximadas das populações dos municípios. A nível federal, naquele momento, essas 

iniciativas aconteciam no Centro Nacional de Referência Cultural/Fundação Pró-Memória, 

paralelamente às práticas de tombamento consagradas nas rotinas do Iphan. No instituto 

mineiro, entretanto, vemos que já estavam integradas aos processos de restauração, no núcleo 

da política de proteção dos patrimônios edificados. 

A partir do que conta a arquiteta, percebemos que essas mobilizações eram entendidas 

como participativas e estavam diretamente associadas à ampliação nos olhares sobre o que era 

 
49 Por mais que não seja comumente adepto às citações longas, nesta dissertação julguei importante reproduzir 

falas mais extensas de minhas colegas de trabalho. Dividir esse espaço faz parte do intento de contribuir para a 

narração da trajetória da política estadual de patrimônio em Minas Gerais e dar ouvidos aos seus formuladores.   
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considerado patrimônio, na produção de uma narrativa que vinculava diversidade e 

participação. Podemos inferir que eram informadas pelos posicionamentos político-ideológicos 

de alguns técnicos, entre eles um sociólogo, que transversalmente haviam lutado pelo fim da 

ditadura militar e acreditavam no projeto de (re)democratização dos processos decisórios no 

país. Tal participação parecia muito associada a uma função pedagógica das políticas de 

patrimônio, de informar às “comunidades” sobre os sentidos das obras de restauração e 

consequentemente promover intervenções que estivessem mais integradas aos cotidianos 

locais50. 

A técnica afirma que aquelas ações inauguraram relações menos estrangeiras entre Iepha 

e os municípios, configurando sementes para as políticas que se desenvolveriam posteriormente 

no Instituto. Ao mesmo tempo, é preciso atentar para os limites desenhados à época: mais que 

um envolvimento ampliado da população, como o discurso parece apresentar, aquela 

participação parecia estar personificada em intelectuais e agentes locais que já estavam 

envolvidos com os projetos de proteção ao patrimônio. Parece-me, portanto, que se tomava o 

contato com o historiador local, por exemplo, como representativo da aproximação do corpo 

técnico do Iepha com a população, no estabelecimento de relações metonímicas que 

permitiriam celebrar a participação das “comunidades” em suas atividades. 

Além disso, vemos que essa participação também servia aos interesses dos funcionários, 

uma vez que em certa medida aquela articulação era imprescindível ao Instituto, que contava 

apenas com um escritório na capital mineira e precisava atender as diversas regiões do estado, 

que atualmente se divide em 853 municípios51. A partir de uma analogia com a provocação de 

Bourdieu (1977), podemos então pensar até que ponto aquelas técnicas não teriam transformado 

uma “necessidade em virtude”52. Com a extinção da Fundação Pró-Memória e 

consequentemente de seus recursos em 1990, o Iepha passou a estabelecer convênios com as 

prefeituras que se interessavam na elaboração dos inventários de seus patrimônios municipais 

e ia assim fortalecendo a aproximação com gestões e lideranças locais. 

Em 1995, foi promulgada a Lei n. 12.040, mais conhecida como “Lei Robin Hood”, que 

foi encarada como uma possibilidade de institucionalizar a articulação entre governo estadual 

e prefeituras municipais e superar os entraves operacionais à proteção dos patrimônios locais. 

 
50 Como aprofundaremos mais à frente, é importante considerar que essas disposições por ensinar, instruir, ou no 

vocabulário atual, empoderar, incorre nos riscos de reproduzir relações de tutela, uma das ambivalências presentes 

na administração pública (KOTHARI, 2001; CHUVA, 2014; SOUZA LIMA, 2014; 2015).    
51 Ver Anexo 01, Fig. 24. 
52 Com seu conceito de habitus, Bourdieu (1977) observa que as condições objetivas colocadas pelas estruturas 

sociais tendem a ser internalizadas e apresentadas como se fossem disposições individuais. Desse modo, a 

necessidade tornar-se-ia virtude e, nesse movimento, as ações dos indivíduos reproduziriam as próprias estruturas.    
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Esse marco definiu que 1% da receita estadual proveniente da arrecadação do Imposto de 

Circulação sobre Mercadorias e Serviços (ICMS) seria repassada aos municípios que 

comprovassem a execução e manutenção de ações de proteção aos seus patrimônios (RANGEL, 

2008). 

Nos últimos 20 anos, essa legislação suscitou a criação de secretarias e conselhos 

municipais de patrimônio e sedimentou informalmente uma espécie de sistema estadual do 

patrimônio cultural, constituindo eixo central do Iepha nos esforços sucessivos de 

descentralização de suas ações53. Como a arquiteta já havia falado, esse processo consolidou os 

canais de comunicação entre o Instituto e as prefeituras pela via dos conselhos municipais e, 

consequentemente, o entendimento de que seus técnicos conduziam políticas com a 

participação das comunidades54. 

Segundo a técnica, aquelas ações aconteciam à revelia das discussões a respeito da 

ampliação do conceito de patrimônio cultural vindo na Constituição de 1988 e, mesmo mais 

tarde, da promulgação da política nacional do patrimônio imaterial em 2000. Em seu 

entendimento, aquela maneira participativa com que os tombamentos e as restaurações eram 

instruídos, bem como os trânsitos dos funcionários com as universidades, informavam um olhar 

mais atento dos técnicos: 

 

a gente tem que tomar um pouco de cuidado ao fazer essa crítica da conexão com a estética, 

porque em torno da estética tem todo um entendimento da organização social, dos mecanismos 

econômicos do século XVIII que produziram essa materialidade que hoje a gente chama de 

barroco... então tem valores históricos, sociais e simbólicos que a gente traz e tenta incorporar 

inclusive nos estudos da imaginária... quando a gente vai estudar as festas [anos mais tarde, 

nos processos de registro do patrimônio imaterial] já estava tudo lá na imaginária... a gente já 

reconhecia o valor da devoção à Nossa Senhora do Rosário, às Nossas Senhoras... 

 

 Assim, buscavam compreender as edificações integradas aos seus contextos de 

produção e usufruto, por exemplo, ao considerar a realização das festas religiosas no estudo das 

 
53 Esses movimentos levaram à criação de novos setores no Iepha voltados ao recebimento, análise e retorno da 

documentação comprobatória das ações de preservação dos municípios, que passaram a canalizar expressiva parte 

do pessoal, recursos e ações estratégicas na instituição. Além disso, colocou-se em ação no estado um mercado de 

editais e consultorias voltado para a produção e envio da documentação do ICMS Patrimônio Cultural ao Iepha. 

Esse circuito move recursos, especialistas, prefeituras e entendimentos diversos de patrimônio e foi muito relevante 

no andamento dos registros das Folias de Minas e dos Saberes, Linguagens e Expressões Musicais da Viola em 

Minas Gerais, como abordarei na segunda parte. 
54 De maneira análoga ao que Souza Lima (1995) analisa em relação à estruturação das políticas indigenistas no 

Brasil, e Chuva (2017) encontra nos processos de rotinização da atuação do Sphan em suas primeiras décadas, 

entendo que a criação e consolidação do Iepha também se deveu às estratégias de espraiamento de suas redes de 

poder a partir do estabelecimento de vínculos entre o escritório central e os governos municipais, que ganharam 

novas camadas com a consolidação do programa do ICMS Patrimônio Cultural. Pretendo desenvolver essa 

discussão em trabalhos futuros.   
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igrejas. Mesmo com os interesses ainda muito voltados para os patrimônios edificados, essas 

práticas já demonstrariam uma sensibilidade aos patrimônios que mais tarde seriam entendidos 

como imateriais. 

 

2.2 O que registrar, e como? A chegada dos patrimônios imateriais no Iepha 

 

A política de patrimônio imaterial acabou adentrando os quadros do Iepha a partir das 

próprias demandas que começaram a chegar ao Instituto. Em 2002, junto à publicação do 

Decreto 42.505 em 15 de abril, que ratificava em nível estadual o registro como instrumento de 

proteção aos patrimônios imateriais, chegou o pedido de registro do modo de fazer o queijo da 

região do Serro. Desde a promulgação do decreto federal dois anos antes, os produtores daquela 

região vinham se articulando para apresentar o pedido como um meio de garantir seus direitos 

de produção e circulação do queijo. 

À época, as queijarias enfrentavam o risco de fechamento se não adequassem suas 

instalações aos parâmetros da vigilância sanitária e estavam proibidas de vender o queijo para 

outros estados do país. No entanto, a padronização, que demandava, por exemplo, a substituição 

das mesas de madeira por aço inoxidável, interferiria nos processos artesanais de fazer o 

alimento que seriam justamente o que permitiria a produção de um queijo que apenas existiria 

naquela região. Com o intuito de respaldar os direitos dos queijeiros, o Iepha instruiu em alguns 

meses o processo de registro do Modo Artesanal de Fazer o Queijo da Região do Serro, que foi 

aprovado como o primeiro patrimônio imaterial do estado de Minas Gerais pelo Conselho 

Curador do Iepha, em 07 de agosto de 200255. 

Naquele momento, Angela Dolabela já trabalhava na Superintendência de Pesquisa, 

setor que fora responsável pelo registro, e lembra que ninguém no corpo técnico sabia 

exatamente como instruir aquele processo uma vez que a legislação não indicava os modos de 

se fazer e não havia ainda muitas experiências como essa no país. O primeiro registro no Iepha 

foi então resultado de experimentações a partir dos instrumentos que já eram familiares: 

 

a primeira coisa que a gente pensa é ‘bom, para a gente fazer o registro, a gente tem que fazer 

o inventário’, que é o que estava na nossa mão, tanto que o pedido chegou na Superintendência 

de Pesquisa onde estava o inventário... então, eu me lembro que a gente pensou em fazer um 

inventário desse modo de fazer o queijo... a gente encontrou no inventário uma forma de lidar, 

o registro mesmo a gente não sabia como fazer... 

 

 
55 Para a relação dos patrimônios imateriais registrados e inventariados pelo Iepha, ver Anexo 03. 
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Os próximos anos foram seguidos por uma relativa paralisia da política de patrimônio 

imaterial no instituto estadual. Associava-se à falta de tempo para reflexão interna sobre a 

própria construção da política, os estranhamentos vindos com aquele novo entendimento de 

patrimônio. Segundo Luis Mundim56, uma parte dos técnicos encarava com reticência a atuação 

do Estado sobre “expressões culturais vivas”, pois o próprio reconhecimento como patrimônio 

já modificaria suas dinâmicas e significaria uma intervenção perigosa sobre as realidades locais. 

Já para a arquiteta, como os pedidos de registro começaram a chegar na instituição sem uma 

discussão prévia sobre aquele instrumento, a política do patrimônio imaterial foi inicialmente 

encarada como uma intervenção unilateral por parte da Secretaria de Estado de Cultura sobre 

as ações do Iepha e essa percepção causava incômodo: 

 

a gente ficava querendo trabalhar com as comunidades, de uma maneira mais espontânea... e 

essas demandas [do registro] chegam de cima para baixo, então no primeiro momento cria esse 

choque, né? De que é o secretário que está pedindo... tem toda uma hierarquia e a gente não 

sabia lidar com aquilo... como vamos fazer? 

Guilherme: na trajetória hegemônica do patrimônio no Brasil, o imaterial vem como essa 

inflexão de favorecer a participação das comunidades e quando você fala que esse 

estranhamento aqui foi um pouco o contrário, de que esse movimento já existia internamente e 

que a política chega de cima para baixo, isso é muito interessante... 

Angela: é interessante, porque a gente custa a assimilar isso e encontrar a forma, o como... 

como fazer isso... leva um tempo considerável [...] eu acho que o Iepha tem esse estranhamento 

sempre que vem alguma coisa de cima para baixo... eu acho que na história toda do Iepha 

sempre aconteceu isso... acho que é por isso: ele está sempre buscando se vincular a formas 

democráticas de escolher as coisas, apesar do início do inventário ter sido muito sem 

participação, foi muito visualmente, pelo viés estilístico e tal... 

 

A percepção da unilateralidade da política intensificava-se à medida que pedidos de 

registro chegavam ao Iepha via projetos de lei, ofícios de gabinetes de deputados e também 

recomendações do Ministério Público de Minas Gerais. Continuando nossa conversa, a 

arquiteta conta que diversos setores da população começaram a se apropriar do instrumento do 

registro como atestado de valoração coletiva das mais variadas expressões que não estavam 

necessariamente associadas a uma materialidade. Como exemplo, citou os pedidos para registro 

dos times de futebol Clube Atlético Mineiro e Cruzeiro Esporte Clube, do Teatro de Bonecos 

Giramundo e do Grupo de Dança Corpo. A técnica conta como esses pedidos eram recebidos 

com estranheza, pois não pareciam configurar patrimônios, mas sim manifestações artísticas ou 

de outro tipo. 

 
56 Conforme entrevista realizada em 25 de novembro de 2019, em uma sala de reuniões no Iepha. 
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Paralelamente, começaram a chegar pedidos vindos dos próprios grupos praticantes e a 

arquiteta lembra que a origem do pedido passou a se fortalecer como um critério relevante para 

seu acolhimento ou não. Aquela era uma maneira de manter os novos processos dentro dos 

modos de funcionar que já eram conhecidos pela instituição. Nesses moldes, chegou no Iepha 

o pedido pelo registro da Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada 

do Norte, no Vale do Jequitinhonha57. Enviado pela própria Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário que organizava a festa há mais de um século, o pedido atendia não apenas àquele 

critério, como também se alinhava ao trabalho do Iepha por outros motivos, uma vez que a 

igreja onde acontece boa parte das atividades da festa era aquela que havia sido tombada durante 

as primeiras viagens para o norte do estado, em 1980 (FIG. 03, p. 57): 

 

acabou que a festa de Nossa Senhora do Rosário lá de Chapada do Norte, na sequência do 

queijo do Serro, ficou mais palatável para a equipe porque ela tinha uma demanda também 

associada ao patrimônio tombado... tinha sido um pedido da comunidade, isso ganhou muita 

força pra gente dar prioridade, e isso juntava com o patrimônio material, então a gente 

resolveu fazer esse estudo... 

 

A festa terminaria por ser o segundo patrimônio imaterial registrado pelo Iepha. O 

registro, no entanto, veio apenas em 2013, já como parte das atividades da gerência que havia 

sido criada alguns anos antes especificamente para conduzir a política no Instituto. Como 

vimos, podemos entender que o considerável intervalo entre o registro do modo de fazer o 

queijo do Serro em 2002 e da festa de Chapada do Norte em 2013 foi devido em grande parte 

aos processos de inicial estranhamento e lenta assimilação da política no interior dos quadros 

técnicos do Iepha. Com certeza, a ausência de uma unidade administrativa que canalizasse 

aquelas demandas também dificultava no princípio o amadurecimento da política pelos 

profissionais do Instituto. 

Portanto, ao contrário do que a literatura corrente sobre patrimônio deixa inferir, muito 

associada à história do instituto federal, a agência estadual de preservação do patrimônio em 

Minas Gerais desenvolveu desde cedo modos próprios de trabalhar e buscou promover ações 

que considerou como participativas, muito por conta das especificidades colocadas pela própria 

configuração da administração do patrimônio no território mineiro. Desse modo, a recepção de 

uma nova política que afirmava de cima para baixo a necessidade da participação soava estranha 

 
57 Durante a pesquisa, não encontrei a documentação referente ao pedido de registro da festa para precisar sua data 

e as técnicas entrevistadas não souberam dizer. Sabemos apenas que o processo de pesquisa iniciou no ano de 

2006. 
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aos ouvidos de quem parecia já estar acostumado a promover pesquisas com a aproximação das 

comunidades. 

Essa participação que já era mobilizada desde os anos 1980, entendida como o 

envolvimento das populações locais minimamente no âmbito de informá-las a respeito das 

ações conduzidas pelo Iepha em seus municípios, passaria então a ser acionada em resposta aos 

pedidos de registro que chegavam. Tentava-se garantir a continuidade de ações aproximadas às 

comunidades e protegê-las das demandas unilaterais a partir das quais a política de patrimônio 

imaterial fora inicialmente interpretada por funcionários do Iepha. Para fins de adensamento do 

argumento, observemos a resposta que foi dada ao pedido de registro das Congadas de Minas 

Gerais, enviado pelo Departamento de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Prata, 

em setembro de 2008: 

 

Os procedimentos de avaliação e reconhecimento de Patrimônio Imaterial são 

orientados a partir de pressupostos sugeridos pelo Decreto 42.505/2002. Os grupos 

sociais envolvidos adquirem ao longo do tempo a propriedade singular de atribuir 

valores às suas próprias práticas culturais, o que os qualifica a melhor proceder à 

formulação de documentação indispensável à identificação e ao conhecimento do 

patrimônio cultural que detêm (Minuta Of. 000/2008 - PR). 

 

Naquele momento, o corpo técnico do Iepha recorreu tanto à legalidade como à 

participação dos chamados detentores para postergar sua decisão a respeito do deferimento do 

pedido. Foi recomendado que os “grupos sociais envolvidos”, ou seja, os congadeiros, 

participassem da formulação da documentação que deveria complementar o pedido de registro, 

no entendimento de que seriam os agentes com maior conhecimento sobre seu próprio 

patrimônio cultural. Aquela noção de participação, portanto, parecia começar a se sedimentar 

como uma estratégia de posicionamento dos funcionários do Iepha em resposta às novas 

demandas que chegavam com o instrumento do registro. 

Cabe chamar atenção de que não se trata de assumir essa mobilização da participação 

como uma manobra instrumental, resultante de um cálculo racional. Como apontei no início da 

seção, esse projeto surge vinculado a interesses legítimos de técnicos do Iepha em se aproximar 

das populações dos municípios. O que quero começar a antecipar com essa colocação é que no 

âmbito do patrimônio cultural, estamos lidando com profissionais que assumem posturas 

críticas em relação à condução da política e acreditam na participação. Historicamente, 

buscaram um envolvimento mais direto com os grupos chamados detentores, de maneira a 
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extrapolar uma técnica delimitada unicamente por procedimentos burocráticos58. Se, por um 

lado, esse envolvimento com as comunidades servia a necessidades operacionais do Instituto, 

de outro percebemos que aqueles funcionários estavam produzindo entendimentos próprios 

sobre o papel do patrimônio como política pública, e consequentemente sobre qual seria a 

finalidade do Estado nesses processos. 

Assim, como vimos, desde o começo dos anos 2000, começou-se a priorizar pedidos de 

registro encaminhados pelos próprios grupos praticantes e estranhavam-se aqueles cujos 

objetos eram expressões ordinárias da vida cotidiana ou consumidos como arte, como os times 

de futebol e o grupo de dança contemporânea. Esses posicionamentos iam começando a 

informar tacitamente o que poderia ser ou não compreendido como parte de uma política de 

patrimônio imaterial, muito associada justamente a quem seria alcançado com aquela política. 

Quando chegou um pedido pelo registro dos modos de fazer a cachaça em Minas Gerais, 

a arquiteta conta que 

 

o pedido veio dos produtores que estavam interessados na exportação da cachaça, então era 

outra classe... a gente estava interessado em entender a produção da cachaça nas pequenas 

propriedades, que era disseminada em todo o estado de Minas Gerais, então a gente entrou em 

contato com o Marcelo Godoy, que era um historiador da FACE [Faculdade de Ciências 

Econômicas da UFMG] cuja tese de doutorado foi sobre os derivados da cachaça [...] a 

proposta do projeto era identificar esses produtores pela universidade, garantindo a omissão 

da identidade deles por causa dos impostos... do comércio paralelo... 

 

Com essa fala, é possível encontrar entendimentos que começavam a se configurar: a 

política de patrimônio imaterial não deveria servir aos interesses dos grandes produtores, 

interessados no título para incrementar o valor de seu produto para a exportação, mas sim 

precisava alcançar os pequenos, distribuídos por todo o estado, em seus rincões. Continuaremos 

a tratar desse assunto mais à frente, mas por ora o trecho acima apresenta ainda outra questão. 

Os trânsitos entre Iepha e as universidades foram muito importantes naquele momento 

para compreender como estruturar a política no Instituto. O processo de registro do modo de 

fazer o queijo da região do Serro, por exemplo, fora acompanhado pelo professor José Newton 

Coelho Meneses, do Departamento de História da UFMG, cuja pesquisa envolvia o 

abastecimento de alimentos na região do atual Serro. 

 
58 Se essa constatação pode soar evidente, basta uma rápida busca em repositórios de dissertações e teses e 

periódicos para localizar o volume de trabalhos que ainda reproduzem de formas mais ou menos naturalizadas 

percepções clássicas da burocracia weberiana onde os formuladores das políticas são presumidos como agentes 

indiferentes, acríticos e reprodutores de lógicas instrumentais. 
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Somavam-se ainda as circulações de funcionários do Iepha em processos de registro no 

Iphan. O instituto federal também conduzia os estudos para um reconhecimento mais 

abrangente do Modo Artesanal de Fazer o Queijo de Minas, que envolvia, além da região do 

Serro, a Serra da Canastra e do Salitre (2008), e uma equipe do Iepha acompanhou as pesquisas 

do Iphan. O estudo para registro do Toque dos Sinos em Minas Gerais como patrimônio cultural 

do Brasil (2009) também foi acompanhado por um técnico do Iepha. Notamos, portanto, que se 

o período entre 2002 e 2008 foi predominantemente marcado pela morosidade no tratamento 

da política do patrimônio imaterial, advinda de resistências, mas também da falta de espaço 

para sua reflexão, os diálogos com a universidade e com o Iphan foram importantes para 

começar a aprofundar os entendimentos a respeito da política. 

Desse modo, finalizamos a presente seção compreendendo que, na visão de funcionários 

do Iepha, as discussões sobre participação já estavam em andamento em setores do Instituto 

desde a década de 1980. Além disso, distanciando-se da narrativa do Iphan, a chegada do 

patrimônio imaterial foi percebida em um primeiro momento como uma ameaça ao 

envolvimento das “comunidades” nos processos de pesquisa e registro. A noção de 

participação, portanto, parece ter representado mais uma continuidade do que efetivamente uma 

ruptura na perspectiva de alguns funcionários do Instituto. Tendo isso em mente, passaremos 

agora a compreender como foram seus desdobramentos já na Gerência de Patrimônio Imaterial, 

a partir do ano de 2008. 

 

2.3 Miradas concorrentes: a criação da GPI e suas premissas de participação 

 

Em meio aos primeiros contatos dos funcionários do Iepha com a política de patrimônio 

imaterial e seus trânsitos entre universidade e Iphan, foi aberto o primeiro e, até o momento, 

único concurso público para provimento de vagas ao Instituto, em 2006. Naquele concurso, 

entraria o historiador que participou dos processos de registro desde a festa de Nossa Senhora 

do Rosário de Chapada do Norte e que assumiria a Gerência de Patrimônio Imaterial após sua 

criação, três anos mais tarde. Assim como Luis Mundim, ingressaram no Iepha outros 

profissionais jovens, recém-formados, que traziam olhares atualizados para se pensar as 

políticas de patrimônio59. 

 
59 Acho importante destacar que o concurso previa uma vaga para a área de Ciências Sociais, o que de alguma 

maneira implicava a ampliação do olhar da instituição sobre as possibilidades de atuação no campo do patrimônio. 

Um sociólogo chegou a tomar posse e participou do processo de registro da festa em Chapada do Norte, mas depois 

de algum tempo deixou o Iepha, segundo o historiador que entrevistei por não ter se identificado com a instituição. 
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Luis entraria na então Superintendência de Pesquisa com a demanda de trabalhar no 

processo de registro da festa em Chapada do Norte. Segundo conta, os estudos estavam 

começando naquele momento com a ideia de que inicialmente fosse produzido um inventário 

que reunisse os elementos que compunham o universo de realização da festa para 

posteriormente se aprofundar a pesquisa no formato de um dossiê de registro. Lembremos com 

a fala da arquiteta na seção anterior de que até aquele momento o inventário era a ferramenta 

de pesquisa mais consolidada na instituição, “o que se tinha à mão”, e, como fora no processo 

do modo de fazer o queijo do Serro, a tendência era manter aquele procedimento para o segundo 

registro. Porém, por conta do contexto que caracterizara aqueles primeiros anos, a pesquisa não 

avançou muito.  

A consolidação de uma metodologia com procedimentos técnicos mais precisamente 

formalizados começaria a tomar outros rumos a partir de 2008. Aquele ano marcou uma reforma 

administrativa na estrutura do Iepha que conformaria sua organização em quatro diretorias e 

suas respectivas gerências. Nesse processo, a Superintendência de Pesquisa transformou-se na 

Gerência de Identificação (GID), que passou a estar subordinada à Diretoria de Proteção e 

Memória (DPM), junto à Gerência de Patrimônio Material e a então criada Gerência de 

Patrimônio Imaterial60. Uma série significativa de portarias internas acompanhou os novos 

arranjos e, por meio daqueles marcos normativos, notamos os esforços nos cargos de chefia e 

no quadro técnico da instituição de formalizar e instrumentalizar seus procedimentos técnico-

administrativos61. 

Desse modo, alguns meses após a criação da GPI, foi publicada a Portaria Iepha n. 

47/2008 que trouxe a normatização dos procedimentos internos a serem observados para a 

instrução dos processos de registro, assim como passava a informar ao público externo a 

documentação exigida para apresentar um pedido de registro. O marco normativo avançava em 

relação ao Decreto estadual n. 42.505/2002, que espelhava o Decreto federal 3.551/2000, ao 

institucionalizar de algum modo que os processos do patrimônio imaterial deveriam garantir a 

participação, que apareceria em três momentos62.  

 
60 Decreto n. 44.780, de 16 de abril de 2008, que contém o Estatuto do Iepha, e suas alterações. O organograma da 

estrutura atual do Iepha, que passaria por pequenas alterações novamente em 2018, pode ser consultado no Anexo 

04. 
61 Desse período, destacamos a Portaria Iepha 29/2008, que regulamentava o inventário como um instrumento de 

proteção ao patrimônio cultural, somando-se ao tombamento e ao registro; a Portaria Iepha 36/2008, que tratava 

do princípio da regionalização de suas ações, sobre a qual voltaremos a falar mais tarde; e a Portaria Iepha 47/2008, 

que dispunha sobre os procedimentos e normas para instrução dos processos de registro. 
62 Se prestarmos atenção nos decretos que regulamentam o registro, não fica prevista em nenhum trecho a 

participação dos chamados detentores no processo de pesquisa. O Decreto federal 3.551/2000 afirma apenas que 

são partes legítimas para provocar a instauração de registros o ministro de Estado da Cultura; instituições 
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Em seu artigo 2º, ficava garantida a possibilidade de “qualquer cidadão” encaminhar ao 

Instituto um pedido de registro: “A instauração do processo de Registro poderá se dar de ofício 

ou a pedido de órgãos e entidades públicas da área cultural, de sociedade ou associação civil, 

ou de qualquer cidadão”63. Além disso, independentemente de quem fosse o proponente, a 

documentação deveria obrigatoriamente incluir uma declaração formal de “representante da 

comunidade produtora do bem ou de seus membros” que indicasse o interesse e sua anuência 

em levar adiante o processo (Art. 3º, § 1º, inciso VII). Finalmente, a participação deveria estar 

assegurada ao longo da pesquisa, conforme indica o Artigo 7º: 

 

A instrução técnica do processo de Registro deverá ser realizada pelo IEPHA/MG de 

forma compartilhada, com a participação do proponente, da comunidade produtora do 

bem ou de seus membros designados como representantes e, quando for o caso, de 

instituições de pesquisa públicas ou privadas afins (IEPHA, 2008). 
 

A portaria 47/2008 trouxe alguns elementos que merecem ser destacados. Em primeiro 

lugar, parece que ela sedimenta no texto da legislação aquelas iniciativas de funcionários que 

estavam interessados em instruir processos de modo aproximado às populações envolvidas. A 

anuência das comunidades detentoras passa a oficialmente configurar um documento 

fundamental para a abertura de um processo de registro, sem o qual não pode ser deferido o 

pedido. Desse modo, aqueles critérios, que foram sendo cotidianamente configurados como 

maneiras de frear as demandas unilaterais ou estranhas que chegavam ao Iepha, passavam a 

estar formalizados como procedimento interno a ser observado no rito administrativo64. 

Ao mesmo tempo, como espelho dos decretos federal e estadual, percebemos no artigo 

2º que também ficavam formalizadas as possibilidades de as proposições virem de órgãos e 

entidades governamentais. De algum modo, legitimava justamente aquelas demandas que 

 
vinculadas ao Ministério da Cultura; Secretarias de Estado, de Município e do Distrito Federal; sociedades ou 

associações civis (Art. 2º). O decreto estadual 42.505/2002 avançaria ao garantir aquele direito também a “qualquer 

cidadão”, não necessariamente organizado em alguma associação (Art. 2º). Notemos, portanto, como a noção de 

participação foi sendo construída em elaborações cotidianas, para além do que previam os textos legais. 
63 Onze anos depois, em 2019, em uma reunião convocada para revisar os critérios de pontuação dos processos de 

registro municipais no Programa ICMS Patrimônio Cultural, a gerente da GPI chamaria a atenção para o fato de 

que “qualquer cidadão”, categoria na qual se encaixariam os chamados detentores, não deveria estar em último 

lugar na lista, mas sim em primeiro, pois seriam os mais recomendados – e implicitamente, os mais legítimos – 

para enviar um pedido de registro. 
64 A anuência será objeto de nossa atenção adiante, pois se configurou como elemento fundamental nas 

negociações a respeito do que selecionar e como justificar os processos de registro seguintes que seriam instruídos 

pela GPI. Convém chamar a atenção de que nesse momento a anuência é compreendida como um documento 

escrito, na lógica da burocracia da administração pública, na forma de uma declaração formal. Esse fato também 

voltaria a ser alvo de negociações durante os registros seguintes. 
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haviam sido encaradas com reticência por funcionários do Iepha nos primeiros anos da política 

de patrimônio imaterial65. 

Finalmente, continuamos a perceber que, se a participação aparece como premissa 

fundamental para a condução da política, essa noção segue sendo tratada de maneira 

abrangente, sem definições precisas. Tanto ficam previstas a possibilidade de participação de 

uma diversidade de agentes (proponente, comunidade produtora do bem, seus representantes, 

instituições de pesquisa públicas e privadas) como também não se normatizam procedimentos 

ou instrumentos para essa participação durante a pesquisa, assegurada no texto apenas como a 

garantia da instrução do processo “de forma compartilhada”. 

Mesmo com a criação da GPI e a publicação da portaria, no entanto, levaria mais algum 

tempo até que as coisas se encaminhassem. Inicialmente, como reflexo dos modos já 

sedimentados de funcionamento do Iepha, a arquiteta que entrevistei, à época gerente de 

identificação, assumiria também a Gerência de Patrimônio Imaterial. À frente de ambas as 

gerências, a técnica lembra que os recursos eram escassos, os funcionários eram poucos e 

faltava infraestrutura para dar andamento aos trabalhos. Após alguns meses, outra pessoa seria 

convidada para assumir a Gerência, mas ela também ficaria pouco tempo no cargo e, como 

resultado, a GPI esteve ociosa por aproximadamente um ano. 

Então, já no final de 2009, Luis Mundim seria chamado para liderar o setor, tendo à sua 

frente, portanto, uma série de desafios: a ausência de corpo técnico, a ausência de experiências 

metodológicas próprias para instruir processos de registro e um estudo que já estava aberto há 

três anos e precisava ser concluído. No entendimento do historiador, como servidor público, 

não havia tempo para divagar teoricamente sobre os modelos ideais de proteção ao patrimônio. 

Era preciso conciliar as teorias acadêmicas com as práticas da política pública, afinal seria 

preciso dar uma resposta para a sociedade em relação ao que se está protegendo. 

Para o técnico, os processos de registro no Iphan ainda representavam experiências 

isoladas, vinculadas aos campos de pesquisa específicos de professores, e, portanto, não 

forneciam ferramentas inspiradoras para compreender o instrumento66. Afastando-se, desse 

modo, dos diálogos com o Iphan, sobre os quais seus antecessores muito haviam se apoiado, a 

 
65 Essa abertura será relevante quando adentrarmos os casos dos registros das Folias de Minas e dos Saberes, 

Linguagens e Expressões Musicais da Viola em Minas Gerais na segunda parte. 
66 Abreu (2007) evidencia o caráter seletivo dos processos de patrimonialização e desnaturaliza a noção de que o 

patrimônio estaria baseado em critérios estabilizados e objetivos. A autora relembra os primeiros registros que 

foram instruídos no Iphan, para refletir sobre como as seleções dos patrimônios a serem reconhecidos dependem 

da constituição de redes por onde circulam recursos, especialistas, como antropólogos/as, mídias e movimentos 

sociais. Um dos primeiros registros no Iphan, por exemplo, da Arte Kusiwa – Pintura Corporal e Arte Gráfica 

Wajãpi, apenas foi possível naquele momento devido aos anos de trabalho que a pesquisadora Dominique Gallois 

já acumulava entre os Wajãpi e sua mobilização junto aos indígenas para apresentar o pedido de registro. 
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solução encontrada pelo novo gerente, então, foi buscar experiências de patrimônio imaterial 

que estavam em andamento em outros países para inspirar a construção da metodologia da 

gerência. 

A partir de contatos com instituições de patrimônio em Portugal e na Andaluzia 

espanhola, somados às adaptações dos instrumentos que o Iepha já dispunha por meio do 

inventário e à condução de alguns funcionários para a equipe da GPI, foram instruídas então as 

pesquisas para o registro da festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada 

do Norte67. Naquele processo, surgiam os primeiros modelos do que viria a se consolidar mais 

tarde como a metodologia da gerência. Nas palavras do historiador, foi tudo construído, porque 

você não tinha fichas de inventário, você não tinha metodologias de pesquisa, você tinha muitas 

ideias, muitas discussões, mas nada um pouco mais sistematizado... 

O maior desafio para o técnico, no entanto, não estaria nos procedimentos internos para 

o trabalho da gerência recém-gestada, mas sim nas percepções dos outros setores do Iepha em 

relação à política de patrimônio imaterial. Ao realizar a leitura de notícias e notas técnicas 

daquele período, podemos perceber que paralelamente aos trabalhos iniciais da GPI, em outros 

setores da instituição também estavam sendo tecidos entendimentos do que configurariam 

patrimônios imateriais. Em uma notícia de 26 de maio de 2008 no site do Iepha, sobre um livro 

de bolso publicado como ação de difusão do patrimônio no município de Guaxupé, lia-se que: 

 

as frases bem-humoradas dividiram espaço com um registro histórico de quatro 

manifestações culturais que exemplificam a riqueza do patrimônio imaterial de 

Guaxupé: Folia de Reis, Pastorinhas, orações de uma benzedeira e diversos causos 

antigos. Todos têm em comum a força da comunicação oral, da tradição transmitida 

por gerações, de boca a boca. [...] Engrandecem o valor do registro personagens como 

a benzedeira Efigênia Amélia de Paula. Filha e neta de benzedores, ela pode ser a 

última representante de uma tradição na família, já que nenhum de seus descendentes 

revelou vocação para o ofício. Ainda que isso aconteça, sua oração, registrada na 

página 16 da publicação, não se perderá no tempo [...] A partir do segundo número, 

a publicação passou a ser totalmente custeada pela administração municipal com 

recursos do ICMS Patrimônio Cultural, incentivo estadual para que os municípios 

adotem ações para preservação do patrimônio histórico (IEPHA, 2008, destaques 

meus).68 

 

 
67 Nesses diálogos com as instituições ibéricas de patrimônio, o historiador pode ter entrado em contato mais 

profundamente com as discussões que circulavam no âmbito da Unesco desde a aprovação da Convenção para a 

Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, em 2003. Naquele momento, fortaleciam-se os debates acerca da 

participação dos chamados detentores nos processos de pesquisa, mas, segundo a narrativa do técnico, as premissas 

de participação partilhadas na Gerência foram definidas diretamente no dia a dia do trabalho, paralelamente 

àquelas discussões mais amplas. 
68 IEPHA. Livro de bolso faz registro bem-humorado da tradição oral de Guaxupé. Notícia do site do Iepha. 26 de 

maio de 2008. Arquivos digitais da GPI. Projeto Folias. 
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Levando os textos a sério, na proposta de uma etnografia com documentos, é 

interessante prestar atenção nas escolhas do que foi escrito e no léxico utilizado nesses 

processos de fixação (VIANNA, 2014). Primeiramente, vemos uma aquiescência dos quadros 

da instituição, repassada à assessoria de comunicação, de reconhecer de antemão algumas 

expressões que estariam autorizadas a serem consideradas no rol dos patrimônios imateriais, 

mesmo sem a proteção legal via inventário ou registro. Portanto, celebrações natalinas, como 

as folias de reis e as pastorinhas, benzedeiras e causos antigos parecem ser entendidas pelo 

Instituto como expressões registráveis como patrimônio imaterial. 

A noção de “olhar coletivo” merece aqui nossa atenção. Segundo a pesquisadora que 

cunhou esse conceito, através das práticas cotidianas dos profissionais do patrimônio 

configuram-se e transmitem-se os processos institucionais de aprender a reconhecer expressões 

como patrimônios. Desse modo, a patrimonialização dependeria tanto de instrumentos práticos 

que permitiriam a percepção e a inscrição do percebido (no nosso caso, legislações, fichas de 

inventário, entrevistas, fotografias, vídeos, entre outros), como da consolidação de um acervo 

de conhecimentos compartilhados entre os profissionais. Esse acervo seria informado pela 

rotinização daquelas percepções que se difundem através do tempo-espaço nas conversas 

informais e nos textos institucionais (HEINICH, 2009). 

Podemos pensar, portanto, que aos poucos se sedimentava entre os funcionários do 

Iepha percepções sobre o que teria legitimidade para vir a ser patrimônio imaterial de Minas 

Gerais – e, consequentemente, o que em oposição não teria69. Distintos olhares coletivos foram 

sendo formados na instituição, não necessariamente acompanhando as reflexões internas que 

iam sendo produzidas diariamente nas atividades da equipe da GPI. Voltando à notícia, ainda, 

encontramos ali certos valores alinhados a lógicas das primeiras décadas de configuração da 

política do patrimônio no país, como uma “retórica da perda” (GONÇALVES, 1996) que 

 
69 Esses entendimentos alinham-se às próprias disputas de representação sobre o que seria a “mineiridade”. Vários 

autores durantes os anos 1980 trataram dos processos de construção de uma identidade mineira na opinião pública, 

na literatura e nas disputas eleitorais através da justaposição de características das elites políticas da porção centro-

sul do estado. Herdeiras do ciclo do ouro e das fazendas de café, da região das montanhas e sede do poder político-

administrativo, essas elites representavam as chamadas “Minas”. Nesse processo, a porção norte do estado, os 

chamados “Gerais”, terra dos grandes sertões e das pequenas propriedades, teria sido silenciada e elipsada da 

representação hegemônica de mineiridade (DIAS, 1985; DULCI, 1989). Optei por não me aprofundar nesse 

assunto na dissertação, mas retomarei em oportunidades futuras. 

Não por acaso é para as manifestações culturais das cidades das Minas que os olhares primeiro se voltam à procura 

de patrimônios imateriais. Na Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, lemos que “O Estado, com a 

colaboração da comunidade, prestará apoio para a preservação das manifestações culturais locais, especialmente 

das escolas e bandas musicais, guardas de congo e cavalhadas” (Art. 207, § 1º). Aqui temos um exemplo explícito 

da configuração de um olhar coletivo sobre os patrimônios que seriam chamados de imateriais, tempos antes da 

institucionalização dessa política. Nesse entendimento, seriam as bandas, congadas e cavalhadas que preencheriam 

com carne, osso e alma os esqueletos dos patrimônios edificados das cidades coloniais. 
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apresenta as ameaças à continuidade da prática da benzeção e valoriza sua escrita no livro como 

uma maneira de permanecer no tempo – não à toa, a notícia termina com o uso do léxico 

“patrimônio histórico”70.  

Anos mais tarde, aqueles olhares coletivos pareciam estar ainda mais sedimentados. Na 

edição de agosto de 2012 do Jornal Bem Informado, o Iepha fazia a cobertura da celebração de 

seu primeiro “Dia do Patrimônio” e informava nas entrelinhas algumas construções do que 

entendia como patrimônio imaterial71. Com a manchete “Dia do Patrimônio Histórico alegra e 

colore Praça da Liberdade”, o jornal traz como foto de capa uma banda de música se 

apresentando para centenas de pessoas no cartão postal da capital mineira, originalmente 

projetada para ser a sede do poder administrativo estadual (FIG. 04)72. 

O evento contou com uma exposição que apresentava técnicas construtivas tradicionais 

e outra com bandeiras de folias, além de uma atividade na alameda central da praça que permitia 

ao público confeccionar tapetes de serragem que originalmente são feitos durante a Semana 

Santa católica. Além disso, foi levado um tear centenário e expostas algumas colchas artesanais. 

Nas palavras da notícia, “como a proposta era fazer uma grande festa, não podia faltar música”, 

então quatro bandas de metais e dois corais fizeram suas apresentações. 

 

 

 

 

 

 

 
70 Segundo José Reginaldo Gonçalves, as primeiras décadas de atuação do Sphan teriam sido marcadas pela 

consolidação de uma visão do patrimônio que associava sua preservação a ideias de conservação e imutabilidade, 

em detrimento do reconhecimento das mudanças e transformações, dando mais atenção ao objeto que a seus usos 

e sentidos. A construção desse paradigma esteve muito baseada na formação de uma “retórica da perda”, segundo 

a qual a história constituiria um processo irreversível de destruição, sendo papel do Estado e das políticas públicas 

de patrimônio frear esse movimento. Essa percepção, vinculada à imagem do “patrimônio histórico e artístico 

nacional”, não valorizava os processos de permanência e mudança próprios das transformações históricas, o que 

passaria a ser reconhecido com uma noção mais ampliada de “patrimônio cultural” (GONÇALVES, 1996). 
71 O Jornal Bem Informado é uma publicação institucional de cunho informativo que tem como objetivo apresentar 

as ações que tenham sido desenvolvidas pelo Iepha no período correspondente à edição. Começou a ser produzido 

em 2006 e tinha tiragem mensal até passar por um hiato a partir de 2014 e voltar a ser publicado com periodicidade 

irregular em 2017. 
72 À época, a sede do Iepha localizava-se no prédio da Secretaria de Viação e Obras, na Praça da Liberdade, edifício 

carinhosamente apelidado por seus funcionários de “prédio verde”. A necessidade de reformas estruturais 

provocou em 2013 a mudança do Instituto para o endereço na rua dos Aimorés, onde trabalhei e realizei a presente 

etnografia. As obras de restauração ficaram paralisadas por muitos anos, mas foram retomadas em 2018. O projeto 

prevê, além do retorno da sede do Iepha para o prédio na praça, a criação da Casa do Patrimônio, um espaço que 

abrigará exposições permanentes e itinerantes, além de um ateliê de restauração aberto ao público. Até o fim da 

escrita dessa dissertação, no entanto, a volta para o prédio não se concretizou. 



73 

 

FIGURA 04 – Capa da 55ª edição do Jornal Bem Informado, de agosto de 2012 

 
Em comemoração ao “Dia do Patrimônio Histórico”, quem vai à praça 

agraciar o público são os patrimônios imaginados. Na legenda, lê-se 

“Bandas de música, corais e várias outras tradições mineiras levaram 

centenas de pessoas à praça, em Belo Horizonte, numa grande celebração 

do nosso patrimônio”. Fonte: IEPHA, 2012. 

 

Mesmo com um patrimônio imaterial já registrado, o modo de fazer o queijo na região 

do Serro, e outro em vias de conclusão do estudo, a festa de Nossa Senhora do Rosário dos 

Homens Pretos de Chapada do Norte, a comissão organizadora do evento decidiu preencher a 

programação com outras expressões, não necessariamente alvo de quaisquer pesquisas pelo 

Iepha, mas que por algum motivo eram compreendidas como registráveis como patrimônio 

imaterial do estado73. Chamo esses casos, que informam olhares coletivos paralelos às ações da 

Gerência de Patrimônio Imaterial e à revelia dos ritos técnico-administrativos da política 

pública, de patrimônios imaginados. 

De uma forma ou de outra, esses patrimônios imaginados frequentemente aparecem nas 

negociações pelo que tornar ou não patrimônio imaterial, quase sempre associados às 

 
73 Na notícia, o então presidente do Iepha, Fernando Cabral, afirmava que o evento “é um momento de contato 

com as tradições [ ] com bandas, corais, os estandartes e tapetes devocionais que são tão [presentes] nas cidades 

históricas, além de mostrar técnicas das mais antigas [construções] mineiras. É uma oportunidade realmente de 

homenagearmos esse modo [ ] e de fazer muito típico que continua vivo ainda em nosso estado” (IEPHA, 2012, 

p. 04, destaque meu). Retomamos aqui a representação hegemônica que reduz a chamada identidade mineira às 

realidades das Minas, em detrimento dos Gerais. 
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experiências e emoções de agentes específicos que em certos momentos concentram o exercício 

de poder para as tomadas de decisão74. 

  No meio desse processo, a equipe da GPI caminhou para outras direções. Por mais que 

algumas permanências aparecessem nos trabalhos da gerência, como veremos adiante, ali 

parecia estar em conformação um olhar para o patrimônio a partir de valores outros, associados 

à própria noção da participação dos chamados detentores nos processos de registro. Vejamos 

duas notas técnicas que mostram um pouco do amadurecimento do posicionamento da Gerência 

sobre sua maneira de trabalhar. 

Em 20 de novembro de 2012, a equipe da GPI, por meio da nota técnica 04/2012, 

respondia a um pedido de orientações para o registro do fogão a lenha como patrimônio 

imaterial do estado decidindo por seu indeferimento. Mais uma vez, o argumento mobilizado 

para sustentar a decisão foi a premissa da participação, através da necessidade de identificação 

e envolvimento no pedido de registro dos grupos produtores e mantenedores daquela prática. A 

solicitação fora encaminhada por uma organização não governamental que constrói fogões 

ecológicos movidos a lenha, cujos intuitos com o registro passavam por, em suas palavras, 

“induzir a sociedade mineira a modernizar o uso do fogão”, pois “milhares [de] famílias, 

principalmente aquelas de menor nível socioeconômico, fazem uso incorreto dos fogões”. À 

luz de um panorama mais amplo, o pedido ilustra a diversidade de usos e entendimentos de 

patrimônio imaterial que passavam a circular com o conhecimento cada vez maior e a 

apropriação da política nas mais variadas relações sociais (GONÇALVES; TAMASO, 2018). 

Mas, o que nos importa aqui principalmente é a resposta que foi dada pela Gerência:  

 

São as pessoas que recriam e mantêm estas práticas ativas, e são elas as que melhor 

podem nos informar como devem ser utilizados estes artefatos. Não cabe à política de 

patrimônio imaterial prescrever e interferir sobre usos tradicionais. 

 

Seguindo na leitura do pedido, a ONG perguntava: 

 

Necessitamos incluir, anexo ao pedido, cartas de apoio de pessoas e instituições 

favoráveis a esta causa? Seria neste caso importante anexar ao pedido, por exemplo, 

cartas de apoio dos inúmeros restaurantes de comida mineira instalados no estado, 

fabricantes de fogão a lenha, personalidades e outras organizações da sociedade civil? 

 

Ao que a nota técnica respondia que 

 

 
74 Chamo atenção para os patrimônios imaginados porque voltarão a aparecer em momentos críticos ao longo da 

dissertação e em muitos casos tensionam a primazia da participação. 
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É importante que todo pedido de registro de um bem cultural seja acompanhado de 

fontes que o caracterizem como relevante e que o qualifiquem como elemento 

identitário e tradicional da cultura ou grupo. Todavia as manifestações de apoio devem 

vir preferencialmente daqueles envolvidos no processo, visto que serão essas as 

pessoas ou entidades as quais participarão das etapas de pesquisa e construção das 

salvaguardas. 

 

Finalmente, o proponente indagava sobre outros aspectos que deveriam ser tomados em 

consideração e a resposta foi que era necessário: 

 

Sempre estabelecer como ponto de partida aqueles que executam ou fazem o bem 

cultural ao qual se quer estudar. Observar os textos e recomendações que tratam de 

patrimônio cultural de forma técnica também é importante. [...] Por esses motivos 

principalmente, entende-se pela não abertura do processo de registro (IEPHA, NT 

04/2012). 

 

É possível notar pelos trechos acima como os técnicos da GPI iam a cada avaliação 

técnica, não somente recorrendo à legislação que visava fornecer referenciais à condução da 

política, mas se colocando cada vez mais verbalmente ao lado daquelas pessoas que estariam 

na ponta, na realização cotidiana das práticas que estavam sendo alvo de interesse75. 

Continuamos aqui sem definir muito bem quem seriam – essas pessoas não são nomeadas, 

configuram entidades genéricas, indivíduos abstratos –, mas sabemos que, nesse caso, para os 

técnicos, não eram os restaurantes de comida mineira nem fabricantes industriais de fogão ou 

personalidades, como perguntava a ONG. 

Fortalecia-se na Gerência, portanto, um senso de compromisso, ou de aliança, junto a 

essas potenciais “comunidades” que, até aquele momento, apenas tinham se materializado na 

figura dos queijeiros no Serro e dos festeiros e congadeiros em Chapada do Norte. Desse modo, 

de um lado herdando aquelas sementes plantadas desde os anos 1980, de outro construindo 

experimentalmente a cada procedimento uma compreensão própria, a GPI foi aos poucos se 

afastando dos patrimônios imaginados das Minas monumentais e alargando as noções de 

patrimônio para outras direções. 

O processo de revalidação do registro do modo de fazer o queijo na região do Serro foi 

uma mostra interessante desse processo. Como vimos no primeiro capítulo, os processos de 

registro precisam ser revalidados a cada dez anos na ideia de que as expressões reconhecidas 

como patrimônios imateriais são dinâmicas e se transformam ao longo do tempo. Antes mesmo, 

 
75 A partir de Latour (2001), entendo que a consolidação de um fato como verdade depende do quão bem amarradas 

a outras verdades já consolidadas estão seus elementos. Desse modo, podemos considerar que as premissas da 

política de patrimônio imaterial iam se sedimentando a cada nota técnica redigida, por meio da rotinização de 

argumentos que se associavam recorrentemente à legislação pertinente, a outros documentos produzidos 

anteriormente pela própria gerência e à fixação em texto de ideias partilhadas nas reflexões do dia a dia.  
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portanto, do registro da festa em Chapada do Norte, foi preciso proceder em 2012 à revalidação 

daquele registro que fora instruído em 2002. 

O historiador à frente da Gerência me conta que, quando foi retomar o dossiê de registro 

para fins de revalidação, precisou primeiramente compreender em que consistiria aquele 

processo, uma vez que a legislação também não previa como deveria ser conduzida. Depois, 

teve que organizar toda a documentação que à época ficara dispersa entre funcionários de 

diferentes setores, mas, mais do que isso, mudar a perspectiva sobre o objeto do registro. Em 

2002, a pesquisa teria ficado restrita a grandes fazendas leiteiras do Serro e a queijeiros que 

estavam formalmente associados, porém, em seu entendimento, o olhar tinha que ser ampliado, 

pois 

 

 a prática de fazer o queijo que foi registrada pode estar legalmente organizada através de 

uma associação ou ela pode ser espontânea, como ela é da própria cultura, ou seja, eu quero 

fazer um queijo na minha casa... e aí eu entendo que você tenha que usar esses instrumentos 

de organização, mas você também tem que valorizar essa outra parte do patrimônio [...] aí a 

gente foi, filmou, fomos em vários produtores fazendo questões pontuais: quais são os 

principais problemas e benefícios que vocês veem hoje? Vocês veem o queijo como um 

patrimônio cultural? [...] e aí a gente percorreu esses municípios todos, tentando estruturar 

também um pouco da salvaguarda, e muitos produtores não eram associados, mas estavam 

produzindo queijo... nosso objetivo não é o modo tradicional de fazer o queijo? É, então eu 

preciso de uma certa forma incluir isso [...] entendemos nessas viagens nossas que esse modo 

de fazer o queijo permanecia e essa é a questão fundamental de se responder, ou seja, esse 

molde tradicional ainda existe sim... a gente tentou descrever, criar alguns eixos que poderiam 

ser trabalhados em relação a isso: valorização desse produtor, regulação fundiária, acesso a 

créditos, que é uma demanda que eles sempre colocavam..., mas paramos porque a equipe não 

conseguia e não tínhamos um recurso específico para aquilo... 

 

Testemunhamos o movimento nascente da Gerência de encontrar as pessoas nas 

margens, naquele caso para além das associações. Se, em 2002, olhou-se para as grandes 

fazendas produtoras de queijo e assumia-se que já estava sendo realizada uma pesquisa próxima 

às populações locais, agora em 2012 deslocamo-nos dos latifúndios para os pequenos 

produtores, aqueles não associados, e a busca passava por ouvir suas necessidades e tecer um 

plano de salvaguarda que dialogasse com suas demandas76. Vamos nos aproximando de uma 

 
76

 Cabe destacar que a portaria n. 47/2008 apresenta uma linguagem ambígua no que tange os processos de 

revalidação e não deixa explícita a necessidade de participação dos chamados detentores. Lê-se que “Pelo menos 

a cada dez anos, será feita, preferencialmente com a participação dos envolvidos na instrução técnica dos 

processos de Registro, a reavaliação dos bens culturais registrados mediante parecer elaborado pela Diretoria de 

Proteção e Memória e encaminhado ao CONEP para deliberação sobre a revalidação do título de “Patrimônio 

Cultural de Minas Gerais”” (IEPHA, 2008, Art. 18, destaque meu). Desse modo, atribuímos as reuniões e as 

escutas feitas com os queijeiros na região do Serro ao desejo dos técnicos de que o processo fosse conduzido assim, 

no entendimento de que, naquele momento, já parecia estar sedimentada a premissa da participação dos chamados 

detentores. A fala do historiador também antecipa uma questão que será tratada nos capítulos seguintes sobre as 
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ideia mais bem formada a respeito de quem então seriam os chamados “detentores”, os sujeitos 

de direitos nas políticas de patrimônio imaterial, e vemos como a mediação desse processo foi 

sendo operada pela escuta e pelo encontro com esses produtores, momentos que eram 

entendidos pelos técnicos como participativos.  

Para finalizar essa discussão, a nota técnica 01/2013, de 02 de abril, referente ao ofício 

do Ministério Público de Minas Gerais que pedia o registro dos usos das águas minerais de São 

Lourenço, junto ao tombamento do Parque das Águas, sintetiza os entendimentos produzidos 

pela Gerência até aquele momento: 

 

A metodologia de pesquisa da Instituição preconiza, entre outros, dois fatores básicos e 

essenciais na abordagem e condução dos processos de pesquisa em Patrimônio Cultural 

Imaterial. O primeiro é a participação dos detentores e/ou da comunidade nos 

processos de patrimonialização cultural, assegurando assim as premissas do direito 

difuso e da coparticipação Estado e sociedade. O segundo é a utilização do inventário 

como ferramenta de pesquisa. Os apontamentos do inventário é que irão determinar a 

abertura, ou não, dos processos de Registro e em qual, ou quais livros, o bem cultural 

deverá ser inscrito.   

A existência prévia desses dois pilares, participação popular e pesquisa, permite a 

edificação, com segurança, do terceiro pilar que são as ações de salvaguarda. Medidas 

que, se implementadas, são comprovadamente muito mais efetivas na preservação de 

qualquer bem cultural do que, por exemplo, o ato administrativo puro do Registro 

(IEPHA, NT 01/2013, destaques meus). 
 

Com esse trecho, podemos compreender para onde a Gerência de Patrimônio Imaterial 

tinha caminhado em seus primeiros cinco anos de trabalho. Ao buscarem a união entre 

“participação popular e pesquisa”, ou ainda, a “coparticipação Estado e sociedade”, os técnicos 

da GPI acreditavam que a garantia desses dois pilares é o que concederia legitimidade e sentido 

aos processos da política do patrimônio imaterial. A partir do que lemos na nota técnica, 

entendiam que o envolvimento dos chamados detentores, ou comunidades, é o que garantiria a 

execução de ações de salvaguarda que ultrapassariam o “ato administrativo puro do Registro”. 

O que podemos concluir é que esses entendimentos foram sendo produzidos de modos 

bastante incrementais, a partir de reflexões suscitadas por pedidos de registro que chegavam 

nos mais variados formatos e demandavam respostas. Àquela altura, a noção de participação 

dos detentores já estava fixada a partir da produção das notas técnicas, mas faltavam ainda 

instrumentos e mecanismos que permitissem sua rotinização nas práticas técnico-

administrativas para a condução dos próprios processos de registro e sua legitimação frente aos 

demais setores do Iepha. Uma vez sedimentadas aquelas premissas que passaram a conceder o 

 
limitações operacionais e orçamentárias que constrangem as possibilidades das viagens de campo e impactam a 

produção de dados nas pesquisas. 
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sentido de seu trabalho, restava à equipe da GPI então consolidar precisamente sua metodologia 

de atuação. 

 

  



79 

 

3. O IEPHA VAI AO QUILOMBO E DESCE O RIO: CONFIGURAÇÕES DA 

METODOLOGIA DE TRABALHO DA GPI 

 

Neste capítulo, abordarei os processos de criação da metodologia de trabalho da GPI, 

considerada e promovida por seus técnicos como participativa. Apresentarei como, a partir de 

decisões experimentais, a equipe buscou sedimentar por meio de procedimentos técnicos um 

modo próprio de trabalhar que prezou por um olhar atento em relação ao envolvimento dos 

grupos detentores na pesquisa. Se as premissas compartilhadas entre aqueles profissionais já os 

distanciavam de entendimentos mais ou menos compartilhados na instituição sobre patrimônio 

cultural, a consolidação de uma metodologia diferenciada em relação aos processos 

implementados pelos outros setores fortaleceu essa distinção. Nesse processo, teve considerável 

relevância a formulação e implementação das oficinas de mapas de percepção. 

Como veremos daqui em diante, a participação começa a aparecer nas percepções dos 

técnicos da GPI como um recurso que parece comprovar sua capacidade em promover 

pesquisas mais aproximadas aos contextos locais. É como se a promoção de uma metodologia 

considerada participativa permitisse ultrapassar os limites do escritório e entrar em contato com 

as dinâmicas da vida social, um pouco à maneira como a observação participante legitimou-se 

como metodologia própria da antropologia frente a uma ciência que se fazia estritamente no 

gabinete. Encerrarei a discussão com a descrição dos eventos desenrolados em uma roda de 

conversa que reuniu técnicos de gerências distintas, onde foi possível perceber como a noção 

de participação aparece nas disputas por autoridade entre a Gerência e outros setores. 

Atentaremos para o lugar das emoções e dos saberes nesses processos. 

 

3.1 Referências culturais e mapas de percepção: Comunidade dos Arturos e Projeto São 

Francisco 

 

As bases da política de patrimônio imaterial foram se consolidando no Iepha à medida 

que as demandas por registros iam chegando no Instituto e exigiam que seus profissionais 

produzissem respostas77. A cada nota técnica, aqueles agentes teciam amarras cada vez mais 

 
77 Vemos um aumento gradativo de notas técnicas produzidas pela equipe da GPI em resposta aos pedidos de 

registro encaminhados ao Instituto. Até o fim da escrita dessa dissertação, o Iepha tinha recebido um total de cento 

e um pedidos de registro, entre 2002 e 2019. Na visão de Angela Dolabela, a política de patrimônio imaterial teria 

alcançado um lugar estabilizado no campo do patrimônio e o crescente número de pedidos de registro seria sua 

demonstração: eu acho que a sociedade já entendeu, acho que é uma política consolidada à medida que as 

demandas continuam chegando das mais diversas origens. 
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firmes à legislação pertinente, principalmente o Decreto estadual 42.505/2002 e a Portaria 

interna 47/2008, e, ao mesmo tempo, sedimentavam definições sobre os patrimônios imateriais. 

Arrisquei dizer que naqueles documentos começavam a aparecer entendimentos 

compartilhados entre a equipe a respeito do que poderia ou não configurar patrimônio, muito 

associado à compreensão de quem poderiam (ou deveriam) ser os detentores, ou as 

comunidades. 

Aqueles entendimentos coexistiam com olhares de outros setores do Iepha que 

acionavam outros critérios para a configuração de patrimônios imaginados, que não 

necessariamente dialogavam com os objetos de estudo da política pública estadual. Na visão do 

gerente da GPI, aqueles descompassos começaram a mudar quando foram concluídos os 

primeiros registros instruídos na própria Gerência. 

Como o historiador aponta, as reflexões acerca da política do patrimônio e da 

participação dos chamados detentores que eram suscitadas pelas respostas aos pedidos de 

registro ocorriam paralelamente ao estudo da Festa de Nossa Senhora do Rosário em Chapada 

do Norte. Sendo um processo pendente desde a entrada do servidor no Iepha em 2006, ainda 

antes da criação da Gerência, valeria mais a pena em seu entendimento concluir a pesquisa da 

maneira como já vinha sendo conduzida e fortalecer o registro a posteriori por meio das ações 

consequentes para a salvaguarda da festa. 

Quando adentramos o dossiê de registro que foi apresentado ao Conselho Estadual do 

Patrimônio Cultural de Minas Gerais (Conep)78 para registro da Festa de Nossa Senhora do 

Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte em 2013, é possível identificar marcas de 

transição entre aquelas maneiras de trabalhar de um tempo prévio à criação da GPI e os novos 

métodos que começavam a ser trazidos pela Gerência. Se, por um lado, na visão do gerente, a 

pesquisa foi materializada em suportes inéditos, como fichas de inventário adaptadas às 

dimensões do patrimônio imaterial, distanciando-se dos modelos do IPAC-MG, as referências 

estavam ainda muito associadas ao modus operandi do inventário, próximas às formas como 

foi conduzido o registro do modo de fazer o queijo na região do Serro. 

Aproximadamente cem páginas ocupam-se do histórico da festa e da iconografia 

associada à Nossa Senhora do Rosário, elementos já familiares aos técnicos do instituto que 

 
78 O Conselho Estadual do Patrimônio Cultural de Minas Gerais (Conep) foi instituído através da Lei Delegada n. 

170, de 25 de janeiro de 2007, como órgão colegiado de natureza deliberativa subordinado à então Secretaria de 

Estado de Cultura (SEC). Com composição mista de representantes de órgãos estaduais, entidades de classe, 

instituições de ensino e sociedade civil, o Conep passou a ser responsável por deliberar sobre as diretrizes e 

políticas de preservação do patrimônio, bem como sobre a abertura e deferimento dos processos de registro e 

tombamento. 
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parecem responder aos campos de preenchimento das fichas de identificação de patrimônios 

edificados e peças sacras, enquanto seis laudas abordam os aspectos ritualísticos e simbólicos 

da festa. As motivações para o registro nas considerações finais também trazem esses 

entendimentos coexistentes de patrimônio: ao mesmo tempo, justifica-se o registro da festa 

como patrimônio imaterial pela representatividade da diversidade cultural do estado e por 

constituir “um evento da mais autêntica cultura popular mineira” (IEPHA, 2013a, p. 121)79. 

As páginas do dossiê, portanto, deixam entrever o trabalho de uma gerência recém-gestada que 

dava seus primeiros passos na produção de entendimentos próprios da política, mas ainda se 

apoiava na segurança dos modos conhecidos de trabalhar. 

Em sequência àquele registro, foi então o processo com a Comunidade dos Arturos que 

inaugurou um trabalho mais exclusivamente produzido a partir de referências e suportes geridos 

pela própria GPI. Os Arturos são uma comunidade quilombola formada pelos descendentes e 

agregados de Arthur Camilo Silvério e Carmelinda Maria da Silva, que residem há cinco 

gerações em um território localizado em Contagem, município limítrofe a Belo Horizonte80. O 

primeiro pedido de registro associado à comunidade chegara ao Iepha ainda em 2004 por 

mediação da Prefeitura de Contagem tendo como objeto as “celebrações, saberes e formas de 

expressão relacionadas à comunidade”. 

Conforme as dinâmicas que estavam em andamento dentro do instituto naquele 

momento, segundo a arquiteta que entrevistei, o pedido foi recebido com reticência pelos 

técnicos da Superintendência de Pesquisa, tanto por ter sido enviado pela Prefeitura, e não pelos 

próprios Arturos – o que, como vimos, fortalecia-se como critério para o indeferimento de 

pedidos –, como também por se tratar das expressões de uma única família, não compartilhadas 

por diferentes grupos da “sociedade mineira”. À época, distante ainda do amadurecimento da 

discussão sobre os direitos de povos e comunidades tradicionais, aquele pedido era tão estranho 

como o de um grupo de dança contemporânea. 

De todo modo, alguns profissionais do Iepha fizeram visitas à comunidade quilombola, 

que distava afinal apenas 20 quilômetros do instituto. Mesmo não dando início oficialmente às 

pesquisas para registro, aqueles funcionários começaram a articular algumas ações com a 

universidade e ONGs para buscar atender algumas demandas que foram colocadas pelos 

 
79 O mesmo trecho traz junto a retórica da diversidade e da autenticidade, aproximando jeitos de se pensar 

patrimônios que geralmente são atribuídos a momentos distintos da trajetória da política no país. Essa coexistência 

transparece ainda na equipe que participou do estudo. Na ficha técnica, encontramos três arquitetas, duas 

restauradoras, quatro técnicas, cinco historiadoras, uma bibliotecária e um sociólogo, na configuração de uma 

equipe intersetorial GPI e GID (Gerência de Identificação, a casa do inventário). 
80 Ver Anexo 01, Fig. 25. 
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Arturos81. Quando a Gerência de Patrimônio Imaterial foi criada, portanto, já havia se iniciado 

uma história entre o Iepha e o quilombo. Contatos voltaram a ser estabelecidos a partir da 

organização de um seminário na comunidade no qual o historiador à frente da GPI apresentou 

os procedimentos para instrução do registro. Em novembro de 2011, a Gerência receberia um 

novo pedido, dessa vez encaminhado pelos próprios Arturos, ao qual responderia posicionando-

se favorável à abertura do processo. 

 Na nota técnica 03/2011, de 20 de dezembro, justificava-se que a comunidade dos 

Arturos 

  

preserva e recria várias tradições da cultura brasileira e mineira como o batuque, a 

Folia de Reis, o Candombe, o Reinado de Nossa Senhora do Rosário e a Festa da 

Abolição [...] todo esse acervo tornou a Comunidade dos Arturos um lugar de 

reconhecida referência cultural, que preserva uma herança cultural já desaparecida 

em outros contextos regionais (IEPHA, NT 03/2011, destaque meu). 

 

Nesse trecho, que também marca convivências entre jeitos diferentes de pensar 

patrimônios, temos alguns elementos que merecem atenção. Por um lado, começamos a notar 

a valorização de processos de registro que representem ou concentrem uma diversidade de 

expressões que sejam entendidas como “tradições”, nesse caso da cultura brasileira e mineira82. 

Além disso, testemunhamos a permanência de uma retórica da perda que celebra a preservação 

entre os Arturos de uma “herança cultural” que já não existe em outros contextos. Finalmente, 

a escolha de palavras deixa entrever também que a equipe da Gerência começava a dialogar 

com as discussões acadêmicas que vinham sendo produzidas a respeito dos patrimônios 

imateriais, isso a partir do uso do léxico “referência cultural”. 

O que pode parecer pequeno e se perderia em uma leitura desatenta representa uma 

inflexão importante. Coetaneamente ao início dos estudos com os Arturos na GPI, estava em 

andamento um outro projeto que seria mais tarde trazido à posição de protagonismo na 

construção da metodologia participativa da gerência: o inventário do patrimônio cultural do 

 
81 Segundo a arquiteta, alguns técnicos do Iepha buscaram articular parcerias entre a comunidade dos Arturos, a 

Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas, o CEDEFES (Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva) 

e o departamento de Geografia da PUC Minas campus Barreiro. Aqueles potenciais parceiros discutiam agricultura 

urbana e modelos alternativos de hortas e uma das principais demandas colocadas naquela época pela comunidade 

era justamente a perda de espaços onde podiam fazer seus cultivos. 
82 As narrativas correntes do patrimônio cultural gostam de trazer que os anos 1980 significaram a adoção de um 

“conceito antropológico de cultura”. Sabemos, porém, como cultura é uma das noções mais disputadas nas teorias 

antropológicas e que celebrar um conceito antropológico de cultura per se não representa muita coisa. Aqui, por 

exemplo, diria que os olhares dos profissionais do Iepha aproximavam-se de concepções tylorianas de cultura, 

muito marcados pela busca de traços que conformariam um todo complexo (TYLOR, 2005). A fala da arquiteta 

também apresenta esse entendimento e de certa forma justifica a seleção dos técnicos que privilegia um olhar sobre 

as celebrações: o patrimônio imaterial surge, eu acredito, mais espontaneamente muito a partir das festas, porque 

as festas se associam a esses outros patrimônios, ligados à música, à culinária... 
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vale do Rio São Francisco. Aquele projeto representaria para a Gerência de Patrimônio 

Imaterial do Iepha os primeiros contatos com a discussão sobre o conceito de referências 

culturais. 

O conceito fora gestado nas experiências piloto do Centro Nacional de Referência 

Cultural (CNRC) nos anos 1970, sob direção de Aloísio Magalhães, que futuramente assumiria 

a presidência da então Sphan (1979-1982)83. Com a intenção de escapar do patrimônio histórico 

e artístico “morto” e “pesado” que seria objeto das ações de tombamento, a noção de referências 

culturais visava dar conta da dinamicidade e da vida das expressões locais de coletividades que 

estariam até então marginalizadas nas políticas culturais. Gestado em outro contexto, o conceito 

foi agente chave na inflexão da noção de patrimônio cultural fixada na Constituição de 1988 e 

progressivamente foi transportado como premissa nas políticas de patrimônios imateriais, 

quando a autoridade para nomear os patrimônios teria passado aos próprios grupos que 

referenciariam suas práticas culturais (FONSECA, 2001)84. 

Se tal inflexão não veio sem as tensões advindas da coexistência com concepções 

anteriores e mais sedimentadas de patrimônio, no caso do Iepha podemos admitir que os 

contatos com essas discussões a partir dos anos 2010 fortaleceriam as premissas de trabalho da 

Gerência de Patrimônio Imaterial. Mais à frente, entenderemos qual foi o lugar daquela noção 

na consolidação da metodologia da GPI a partir do Inventário Cultural do Rio São Francisco, 

mas por ora vejamos seu papel na instrução do processo de registro da Comunidade dos Arturos, 

a partir da fala de Luis Mundim: 

  

o que aconteceu no processo dos Arturos foi que a gente na verdade chamou a comunidade de 

volta aqui e perguntou o que é que eles queriam, porque era um pedido feito pela prefeitura e 

eram três pedidos, era a culinária dos Arturos, a festa do Rosário e a benzeção, se eu não me 

engano eram esses três, e aí a gente pensou assim... será que a gente vai fazer três, será que a 

gente faz um só? E aí falamos, vamos fazer da comunidade, vamos estudar a comunidade, e a 

 
83 O CNRC foi criado por um convênio entre a Universidade de Brasília, a Secretaria de Educação e Cultura do 

Distrito Federal e o Ministério de Indústria e Comércio, com fins de estudar as relações entre cultura e 

desenvolvimento, acreditando que a compreensão dos modos de operação da “cultura” forneceria subsídios para a 

implantação de programas de desenvolvimento mais condizentes com as realidades regionais no país. O CNRC 

mais tarde seria incorporado ao Iphan com a reforma administrativa de 1979 e a criação da Fundação Nacional 

Pró-Memória (FNpM) como órgão executivo da agora Sphan — Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (FONSECA, 2017a). 
84 Assumo a obra de Maria Cecília Londres Fonseca como representante da narrativa que se tornou hegemônica 

no campo do patrimônio cultural. Pesquisadora do CNRC e coordenadora de projetos na Fundação Pró-Memória, 

a socióloga compôs o grupo de trabalho que definiu a política de patrimônio imaterial no Brasil (1998-2000), assim 

como foi representante do país na Unesco para a elaboração da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial (2002-2003) e compõe o Conselho Consultivo do Iphan desde 2004. Entendo que sua atuação 

foi significativa para a propagação daqueles entendimentos sobre patrimônio imaterial que associaram muito 

estritamente a nova política com a noção de participação dos detentores, mediação essa que se deu principalmente 

por meio da noção de referências culturais. 
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partir então desse estudo a gente depois definiria o que seria registrado ou não... aí fizemos 

uma parceria com [a Prefeitura de] Contagem, com os técnicos de lá, o que aqui também foi 

algo inédito, foi a primeira vez que a gente conseguiu articular isso...85  

 

Se, por um lado, voltar-se à comunidade parecia se aproximar das práticas que alguns 

profissionais do instituto acionavam desde os anos 1980, as maneiras como isso foi feito no 

caso dos Arturos, assim como suas intenções, parecem trazer algumas marcas de distinção. 

Primeiramente, a escolha de tratar como objeto a comunidade, entendendo-a inclusive a partir 

do registro no Livro de Lugares, ampliava o olhar da equipe que até então se voltara para o 

universo de uma festa e abria campo para o estudo das variadas expressões que se reproduziam 

naquele território, e aqui vemos a mobilização da noção de referências culturais. 

Além disso, a partir daquela noção também, tentava-se compreender na pesquisa o que 

a própria “comunidade” entendia como seu patrimônio cultural, a partir da promoção de 

momentos mais aproximados entre equipe e quilombolas. Buscava-se ultrapassar o espaço da 

escuta/consulta, como se fazia desde os projetos de Guido Rocha, e convidar aquelas pessoas 

para participarem na produção do próprio processo de pesquisa. Na fala do historiador, o 

registro ainda significou um momento de transição para a Gerência, mas já apresentava 

inovações em relação ao que se fazia antes: 

 

o que acontece com os Arturos é que ele é uma mescla [entre os estudos que se faziam até 

Chapada do Norte e os estudos que começaram a ser feitos com o Inventário do Rio São 

Francisco] ... ele começa de um jeito e termina de outro jeito, ele foi um processo que durou 

dois anos e a gente teve efetivamente uma participação grande da comunidade na atividade de 

campo, vamos assim dizer... nas festividades, na documentação disso... [...] na parte do 

documentário também, a gente falava ‘se vocês quiserem retirar, acrescentar, vocês falam’... 

no vídeo deu muito certo isso porque a edição foi feita em conjunto com eles e eu acho que eles 

ficaram muito satisfeitos com o resultado final... 

 

Durante a pesquisa, a equipe da GPI, então composta por dois historiadores, duas 

estagiárias de História e um antropólogo, realizou as pesquisas de campo junto com membros 

 
85 Em 2013, durante esse processo, a historiadora Débora Raiza, que assumiria o cargo de gerente de patrimônio 

imaterial em 2017, entrou para a equipe da então GPI. A pesquisadora acompanhou a construção do pedido de 

registro em 2011 como estagiária na Casa de Cultura da Prefeitura de Contagem e integraria as etapas de 

levantamento arquivístico e escrita do dossiê de registro já como técnica do Iepha. A pesquisa contou com a 

assinatura de um termo de cooperação técnica entre as instâncias municipal e estadual para a instrução do registro 

da comunidade quilombola como patrimônio imaterial nos dois níveis. É interessante chamar a atenção para o fato 

de que essa parceria entre prefeitura e Iepha, celebrada no caso dos Arturos, fora motivo para indeferir o pedido 

de registro do modo de fazer o queijo na região de Caldas em 2010. Na ocasião, justificou-se o indeferimento pelo 

fato daquela prática já ter uma proteção em nível municipal, o que prescindiria a necessidade da proteção estadual 

(IEPHA, NT 02/2010). Como veremos nos capítulos seguintes, as decisões na política de patrimônio imaterial são 

tomadas nas tensões entre situacionalidades e rotinizações, onde um mesmo critério pode ser acionado por razões 

opostas em diferentes momentos. 
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da comunidade quilombola, assim como os convidou para acompanhar a elaboração e opinar 

na revisão dos instrumentos técnicos que começavam a seguir modelos próprios da gerência, 

como as novas fichas de inventário. Esse entendimento de participação, que passava a outros 

níveis e culminava na produção da pesquisa, pode ser visto no próprio dossiê de registro que 

foi apresentado ao Conep em maio de 2014. A peça técnica é aberta por uma seção que foi 

redigida por membros da comunidade, intitulada “Os Arturos se apresentam”. No texto, os 

representantes dos Arturos responsáveis por sua escrita apresentam a importância do registro 

para a comunidade quilombola e valorizam a maneira como a pesquisa foi conduzida, prezando 

por seu envolvimento ao longo do caminho. Vale a pena reproduzir aqui um trecho mais extenso 

dessa seção do dossiê: 

 

Durante o processo de Registro retomado desde 2011, unidos na fé que nos guia, 

percebemos que fomos cada vez mais nos apropriando da representação de nossa 

diversidade cultural disseminada em várias gerações e formas de expressão da 

Comunidade. 

Ao longo desses dois anos, grande parte de nossa Comunidade esteve envolvida em 

todo o processo de levantamento de dados, acervos fotográficos e de imagens, 

inventários, entrevistas e outros. A participação coletiva, prática comum e cotidiana, 

contribuiu para reconhecer e avaliar que essa caminhada elevou consideravelmente 

a autoestima, o conhecimento, a identidade e a apropriação do pertencimento que 

estava adormecido, em muitos Arturos, essencialmente os mais jovens. 

O trabalho envolveu várias gerações de Arturos, suscitaram questionamentos sobre as 

origens, as histórias, os tempos, os saberes e fazeres dos Arturos, trazendo respostas 

práticas para a continuidade das autênticas e tradicionais manifestações culturais 

mineiras e brasileiras representadas pela Comunidade. 

Desde o início, a participação efetiva da comunidade tornou o trabalho cada vez mais 

coletivo em todas as etapas e segmentos. A participação permitiu um melhor 

entendimento do que seja o processo de Registro. 

O reconhecimento e o registro como Patrimônio Imaterial simbolizam o resultado da 

luta e da resistência de um povo negro que mantém e expressa as tradições 

preservadas. Que essa iniciativa seja um marco da longa história que apresenta a 

diversidade cultural herdada de nossos ancestrais, que tanto nos honram. Que outros 

irmãos negros e de todas as cores sejam referências culturais e que possam ser 

reconhecidos e respeitados como a Comunidade dos Arturos, ser referência para 

Minas Gerais e para o Brasil. Muitos de nossos ensinamentos já se foram, mas 

dedicamos esse trabalho a todos que participaram dele, essencialmente, Arthur 

Camilo e Carmelinda, elos primeiros do rosário dos Arturos (IEPHA, 2014a, p. 13-

14, destaques meus). 

 

Vemos que os escritores reconhecem a importância da “participação efetiva da 

comunidade” durante o trabalho, na construção da pesquisa junto à equipe técnica da GPI. 

Segundo o texto, a contribuição no levantamento de acervos, na condução das entrevistas e na 

revisão das fichas de inventário suscitaram o avivamento de expressões que estavam em seu 

entendimento adormecidas, assim como foram motivo para a valorização da comunidade, 

exercendo um papel na elevação da autoestima e nos laços de pertencimento, principalmente 

entre os mais jovens. Além disso, em sua visão, essa participação teria permitido que os 



86 

 

quilombolas mais ativos durante o processo se apropriassem do instrumento do registro, 

compreendendo os direitos que passavam a poder acessar como patrimônio cultural do estado 

e do município. 

Para a Gerência de Patrimônio Imaterial no Iepha, essa participação também 

representava um avanço importante. Percebemos no parecer final apresentado ao Conep para 

sustentar a decisão favorável ao registro, dentre outros critérios, como a participação dos 

Arturos ao longo da pesquisa foi mobilizada como uma estratégia que fortalecia a veracidade 

das informações e a legitimidade do processo: 

 

A efetiva participação da Comunidade em todas as etapas do trabalho marcou a 

proposta de pesquisa coletiva, prevista desde o início. Foram reuniões, entrevistas, 

filmagens, fotos, transcrições e tantos outros procedimentos. Durante o processo de 

instrução do Registro foram levantadas e analisadas informações e dados que 

ratificaram a importância da Comunidade dos Arturos como um bem cultural imaterial 

de Minas Gerais (IEPHA, 2014a, p. 160). 

 

Se formos rastrear os léxicos e as temáticas escolhidas para serem tratadas (VIANNA, 

2014) no dossiê de registro da Comunidade dos Arturos, em comparação ao dossiê da festa em 

Chapada do Norte, as inflexões se estendem ainda a outras dimensões. Aquele processo de 

pesquisa foi o primeiro instruído exclusivamente pela equipe da GPI, que então contava com 

historiadores e um antropólogo como já foi dito, e a estrutura do texto representa a composição 

da equipe. Aquele momento inaugurava o lugar de antropólogos/as na Gerência, mantido e 

ampliado desde então, e a presença desses profissionais passaria a direcionar a instrução dos 

processos de registro. Ao contrário do dossiê de Chapada de Norte, ainda muito informado 

pelos moldes do inventário, aqui o documento estava dividido entre uma parte histórica e uma 

parte socioantropológica, de tamanhos e pesos similares, que passariam a definir o modelo de 

dossiê de registro que foi mobilizado pela equipe a partir de então. Ao longo do texto, 

percebemos ainda a recorrência da noção de referências culturais e do debate sobre etnicidade 

e direitos dos povos e comunidades tradicionais86. 

Na publicação Cadernos do Patrimônio sobre a Comunidade dos Arturos, sedimentar-

se-ia em texto esse caráter de ineditismo do terceiro processo de registro instruído pelo Iepha87. 

 
86 Aquele processo de registro inaugurou ainda a produção do Levantamento das Referências Culturais, produto 

que reúne fontes bibliográficas, audiovisuais, fotográficas, jornalísticas e arquivísticas na produção de um acervo 

de pesquisa, que fica disponível na instituição para consulta pública. A partir do registro dos Saberes, Linguagens 

e Expressões Musicais da Viola em 2018, já sob a nova gerência, aquele produto deixou de ser organizado, sob o 

entendimento de que se fazia uma confusão entre referências culturais e referências bibliográficas. 
87 A coleção Cadernos do Patrimônio consiste em uma linha editorial do Iepha inaugurada em 2013, após o registro 

da festa em Chapada do Norte, que visa apresentar de maneira sintética e acessível os resultados das pesquisas que 

são produzidas no Instituto. A publicação é distribuída entre prefeituras, escolas, bibliotecas e em reuniões de 



87 

 

Além de ter sido o primeiro registro no país de uma comunidade tradicional como patrimônio 

cultural e de ter inaugurado o entendimento do Instituto com relação à categoria de Lugares, 

aquele processo teria significado também definitivamente uma inflexão do ponto de vista 

metodológico: 

 

o inventário e o processo de Registro marcaram a aplicação e a consolidação da 

metodologia desenvolvida pela instituição para identificar e compreender os bens 

culturais de natureza imaterial. Nesse esforço foram adaptadas metodologias, sempre 

com a preocupação de envolver e destacar os agentes do bem cultural. No caso dos 

Arturos, o envolvimento foi constante e a espinha dorsal do processo (IEPHA, 2014b, 

p. 12). 

 

Aos olhos dos técnicos, a conclusão do processo com a Comunidade dos Arturos 

representou a consolidação, na forma de uma metodologia de registro, das premissas que até 

então haviam circulado apenas em notas técnicas. Logo em sequência, essas expectativas de 

participação continuariam a ser ampliadas com o Inventário Cultural do Rio São Francisco. 

Desde os anos 1980, profissionais do Iepha voltaram seus olhares para a região do São 

Francisco com a produção de inventário e tombamentos de patrimônios encontrados naquela 

porção do norte do estado. Nos anos 2000, a partir dos interesses específicos de alguns técnicos 

em relação aos saberes associados ao buriti, palmeira muito encontrada nos gerais, iniciara-se 

a escrita de projetos que visavam retornar à região para conduzir um inventário temático sobre 

os derivados da planta. Já em 2010, com a possibilidade de utilização de recursos advindos de 

um Termo de Ajustamento de Conduta mediado pelo Ministério Público de Minas Gerais, 

decidiu-se por ampliar o projeto e empreender um inventário dos patrimônios culturais de todo 

o Vale do Rio São Francisco88. 

Por uma série de contingências, finalmente decidiu-se por inventariar os patrimônios 

dos municípios lindeiros ao rio São Francisco em seu trecho navegável, considerando o curso 

d’água como articulador das relações sociais e produtor e produto das expressões da região. O 

projeto abrangeu dezessete municípios, de Pirapora até Manga, município limítrofe ao estado 

da Bahia. Como a estrutura do Iepha não havia mudado tanto desde os anos 1980 e sua equipe, 

concentrada na capital mineira, ainda era reduzida para o tamanho da empreitada, estabeleceu-

 
devolutivas com os chamados detentores, contribuindo, na visão dos funcionários, para a promoção e difusão dos 

patrimônios que são protegidos na esfera estadual. Os Cadernos do Patrimônio foram pensados como meio de 

divulgação de quaisquer ações de proteção instruídos no Iepha, mas até o momento foram editados apenas volumes 

correspondentes aos processos de registro, propagando entendimentos tácitos de que seria uma parte da 

metodologia de trabalho da GPI.  
88 As informações trazidas aqui advêm do Relatório Final de Execução – Inventário Cultural de Proteção do Rio 

São Francisco (IEPHA, 2016b), das duas entrevistas que conduzi e de minhas próprias experiências de trabalho. 

Quando entrei no Iepha, pude acompanhar as etapas de revisão e publicação do projeto. 
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se uma parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) para a viabilização 

do projeto. 

A universidade apresentava uma capilaridade representativa com campi distribuídos 

pela região e já executava pesquisas sobre suas histórias, expressões e relações territoriais 

através do Núcleo de História e Cultura Regional (NUHICRE). Professores e estudantes, 

portanto, ficaram responsáveis por conduzir o trabalho de campo e as entrevistas, momentos 

que eram acompanhados por técnicos do Iepha em algumas ocasiões, e produzir as fichas de 

inventário, cujos dados foram validados e reestruturados posteriormente pela equipe da GPI. 

Entre 2012 e 2015, o Inventário Cultural do Rio São Francisco foi então conduzido e 

terminou por reunir cento e três fichas de inventário, que, ao longo do processo de pesquisa, 

coetaneamente ao registro da Comunidade dos Arturos, foram configurando modelos próprios 

da Gerência. As fichas foram classificadas a partir das categorias informadas pelos Livros de 

Registro na legislação do patrimônio imaterial, mas um pouco adaptadas, sendo elas: 

Celebrações, Formas de expressão, Lugares, Saberes – Alimentação, Saberes – Modos de Fazer, 

e Ofícios, além de fichas para cada localidade estudada e uma ficha geral para o sítio que foi 

abrangido pelo estudo. 

As fichas foram compreendidas como uma etapa intermediária, de caráter descritivo, 

que permitiria reunir as informações históricas, territoriais, materiais e simbólicas que 

caracterizariam a prática a ser inventariada. Também era possível registrar trechos de 

entrevistas e anexar fotografias, além de informar um diagnóstico sobre sua situação, indicando 

possíveis medidas de salvaguarda para a garantia de sua continuidade. Aquelas fichas ao final 

passariam a integrar o IPAC-MG, porém, totalmente reformuladas em comparação às fichas 

originais utilizadas pela equipe do inventário, aqueles novos modelos fortaleceram a cisão entre 

os instrumentos que eram utilizados pelos técnicos do patrimônio material e do patrimônio 

imaterial. 

Por uma série de motivos, o Inventário é considerado por muitos servidores como um 

marco importante na trajetória de atuação do Iepha. No Relatório Final de Execução, a equipe 

chega a afirmar que “Pode-se dizer que o inventário se tornou uma referência para uma 

mudança de paradigma no trato da instituição com o patrimônio cultural” (IEPHA, 2016b, p. 

62, destaque meu). Isso porque a pesquisa teria permitido avanços institucionais, técnicos e na 

construção do objeto: 

 

a execução do Inventário de Proteção do Patrimônio Cultural do Rio São Francisco 

resultou na consolidação e ampliação da atuação do IEPHA/MG no norte de Minas 

[...] [permitiu] crescimento técnico do IEPHA/MG, com a incorporação de 
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ferramentas de interação com a comunidade, notadamente utilizadas pela Unimontes. 

Por outro [lado], o IEPHA/MG conseguiu horizontalizar com a academia as 

perspectivas do patrimônio. Dessa provocadora interação, conceitos e metodologias 

foram revistos e ajustados no intuito de construir uma plataforma comum. [...] 

Desvelou-se um manto que escondia, ao menos aos nossos olhos, uma riqueza cultural 

e social que merece maior atenção do estado e da sociedade (IEPHA, 2016b, p. 61). 

 

Mas, principalmente, avanços também teriam vindo no que tange a relação com a 

“comunidade” e sua participação no processo, percepção que mais nos interessa aqui: 

 

Por fim, e certamente, o mais marcante em todo o inventário foi que a experiência no 

rio São Francisco apontou que é possível a construção de um patrimônio cultural 

alicerçado na participação social. A coparticipação entre sociedade civil e poder 

público, tão necessária e tão buscada ultimamente foi, ao menos em parte, alcançada. 

Mesmo com todas as dificuldades que essa interação representa para a natureza rígida 

das instituições públicas. Nessa perspectiva, o Inventario Cultural de Proteção do Rio 

São Francisco abriu a possibilidade de se pensar em práticas institucionais mais 

próximas da população e dos contextos sociais. Além disso, forçou o inevitável e 

salutar encontro entre Estado e sociedade (IEPHA, 2016b, p. 62, destaque meu). 

 

 

Na fala da arquiteta entrevistada, que participou da coordenação do projeto, o Inventário 

foi muito importante ao permitir o retorno do Iepha à região, que não era considerada nas ações 

do Instituto desde os anos 1980, fora alguns projetos pontuais durante a década de 1990, e 

significou também a possibilidade de revisar o inventário de 1985 através da produção de um 

inventário mais participativo. Além disso, a pesquisa também se alinhava aos princípios de 

regionalização das atividades do Iepha e descentralização da gestão, previstos na Portaria Iepha 

n. 36/2008. 

O projeto buscava, ainda, integrar os olhares sobre os patrimônios materiais e imateriais, 

considerando tanto estruturas arquitetônicas e urbanísticas como “expressões culturais vivas” e 

consequentemente encaminhando recomendações para tombamentos e registros, mas 

privilegiando a perspectiva do patrimônio imaterial89. Nesse processo, pela primeira vez a GPI 

assumiria um lugar de protagonismo em uma ação mais ampla do Instituto. Os contatos com a 

universidade e os debates acadêmicos sobre patrimônio permitiram também instrumentalizar 

pela primeira vez a noção de referências culturais como ponto de partida para a identificação 

dos patrimônios que seriam alvo de inventário90. 

 
89 Podemos ver que as práticas e os discursos sobre as práticas indicam caminhos contrários. Ao mesmo tempo 

que o Inventário do Rio São Francisco significou a consolidação de uma metodologia distinta de atuação para a 

GPI, seu impulsionamento ao papel de protagonista e a cisão em relação às operações do inventário e do 

tombamento, o projeto é encarado pelos técnicos como uma das raras tentativas de integração entre aqueles setores. 
90 Outro resultado dos diálogos com a Unimontes foi a integração do professor Denilson Meireles às cadeiras do 

Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (Conep). O docente acompanhou a realização do Inventário e mais tarde 

seria parecerista para deliberação do registro das Folias de Minas, em 2017. 
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Naquele momento, partiu-se do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), 

metodologia elaborada e implementada nos quadros do Iphan, mas rapidamente se produziu o 

entendimento de que seria preciso avançar na formulação de uma metodologia própria. De 

acordo com o gerente de patrimônio imaterial, que fora o outro coordenador do projeto, o 

inventário proposto pelo instituto federal era oneroso e engessado, com campos de 

preenchimento exaustivos, mas ao mesmo tempo restritivos, e não comportava as 

dinamicidades das práticas a serem inventariadas. A arquiteta complementaria que logo se 

abandou as planilhas de Excel do Iphan e, na busca pela operacionalização da pesquisa, 

produziram-se os mapas de percepção. 

Chegava-se então à formulação e implementação do primeiro instrumento de 

participação que passou a fazer parte da metodologia própria da GPI. Consistiu na organização 

de oficinas mediadas pelos técnicos do Iepha onde se reuniram moradores e gestores locais, que 

foram divididos em grupos e convidados a produzir um mapa. O intuito era provocar a 

identificação de suas referências culturais a partir de conversas incentivadas pelos técnicos entre 

os membros do grupo e suas representações, textuais ou não, em suportes físicos, usualmente 

folhas de cartolina ou papel Kraft (FIG. 05). 

 

FIGURA 05 – Oficina de mapas de percepção, em Pirapora/MG 

 
A partir do Inventário do Rio São Francisco, construiu-se e posteriormente sedimentou-se o instrumento de 

participação que passaria a compor a metodologia da GPI. Nesse momento, as pessoas convidadas a 

participar colocam no papel suas referências culturais. Fonte: Relatório Final de Execução (IEPHA, 2016b).  

 

As oficinas de mapas de percepção sedimentaram-se como um instrumento estruturante 

na composição da metodologia da gerência, a partir de uma gestação que se deu na base de 

experimentações e contingências. Sobre a produção dos mapas no Inventário do Rio São 

Francisco e seu lugar no processo de pesquisa, a arquiteta lembra que: 

 

a gente tinha que fazer quatro fóruns, em Pirapora, Januária, São Francisco e Manga, esses 

fóruns reuniam pessoas dos municípios em torno daquelas cidades polo, e a gente criou então 
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essa dinâmica... a gente foi fazendo e criando ao mesmo tempo, eu acho que foi uma 

experiência muito interessante porque aí sim veio deles... Eu acho que esse método 

participativo deu muitos frutos, a gente aprendeu demais com esse processo... 

Guilherme: e essa ideia dos mapas de percepção veio de onde? 

Angela: olha... vamos reunir as pessoas, e aí? Como é que a gente vai fazer?... Tinha a história 

de mapa mental, na época se falava muito... aí a gente inventou... eu não me lembro muito não, 

mas eu acho que foi meio invenção mesmo, sabe? De usar aqueles papéis pardos e trabalhar 

com o mapa ali... desenhar o rio e agora escreve aí onde está o patrimônio, a partir do rio... 

eu acho que foi isso... 

 

O historiador complementa as memórias da arquiteta ao recordar que as inspirações para 

a organização das oficinas de mapas de percepção vieram dos diagnósticos rurais participativos 

que eram conduzidos naquele período na região com o intuito de mapear as relações 

socioambientais nas comunidades rurais e já eram de conhecimento do pessoal da Unimontes 

que atuava no projeto. O que mais nos interessa entender aqui é como esse instrumento foi 

gestado por meio de decisões situacionais, aberto às tentativas e erros, e conseguiu consolidar-

se como estratégia metodológica da Gerência de Patrimônio Imaterial. O técnico me conta que 

o projeto São Francisco nos trouxe todo um instrumental de ação que a gente tem hoje 

implementado né, e ampliado obviamente, porque a gente foi ampliando algumas coisas [...] 

entendemos isso como uma forma de capturar as referências culturais dessa região... não 

estamos falando nem de patrimônio cultural, estamos falando de referências culturais, por que 

a ideia era que onde essas referências mais aparecessem, mais existiria uma grande 

possibilidade de aquilo ser um bem cultural, e então a partir disso você articularia todo o 

processo de pesquisa [...] essa etapa de começar a envolver as comunidades, fazer as reuniões 

de mobilização [...] em alguns lugares a participação não foi tanto quanto a gente esperava, 

mas em outros deu muito certo, foi fantástico... ali a gente estava diante de uma forma já de 

entender participação... foi o primeiro contato que a gente teve de participação e que 

efetivamente poderia devolver para a gente um resultado que não era aquele achômetro ou 

aquela ideia do cara que está aqui atrás da mesa pensando ‘ah, não, patrimônio é isso, 

patrimônio é aquilo’... a gente estava chamando a população toda para poder nos ajudar, ou 

assumir o seu papel enquanto agente dentro desse processo de reconhecimento de patrimônio 

cultural... 

As oficinas dos mapas de percepção permitiram, portanto, os contatos iniciais dos 

pesquisadores com as referências culturais que seriam seus objetos de pesquisa. Segundo a 

equipe, aquela seria uma maneira de acessar laços de pertencimento, memórias e identidades 

(IEPHA, 2016b, p. 11). Foram momentos nos quais os chamados detentores falaram e se 

expressaram – inclusive os professores e estudantes da Unimontes, em uma percepção nós/eles 

produzida pelo quadro técnico do Iepha –, e foi possível tecer aproximações entre a equipe do 

instituto estadual e aqueles sanfranciscanos, mais uma vez ultrapassando os limites do escritório 

e alcançando os patrimônios reconhecidos em campo pela população convidada a participar (p. 
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16)91. Posteriormente então, consolidadas aquelas bases, os dados foram tratados e informaram 

a etapa de seleção técnica de quais referências culturais seriam inventariadas, a partir de 

elementos como sua importância para os praticantes, grau de ocorrência e riscos iminentes de 

perda92. 

Entendemos a partir dessa fala, entre tantas outras que se ouvem pelos corredores e em 

discursos institucionais sobre a trajetória do Iepha, como os mapas de percepção representaram 

uma ferramenta que passou a ser considerada fundamental para uma identificação das 

referências culturais que viesse da escuta das comunidades associadas à pesquisa em 

andamento. Como já estava previsto no registro da Comunidade dos Arturos, a noção de 

participação manteve em partes aquele sentido de promover a reunião entre equipe técnica e 

coletividades alcançadas pelas pesquisas, que estava semeado no Instituto desde os anos 1980. 

Porém, outros sentidos também eram incrementados à noção pelos desejos de trazer junto 

aquelas populações na própria construção dos dados da pesquisa. Segundo o gerente, havia uma 

vontade de tratá-las como agentes do processo de reconhecimento, na possibilidade de 

configurar uma compreensão mais aproximada da realidade sobre o que seriam seus 

patrimônios culturais. Os mapas de percepção teriam permitido, assim, “uma análise sensível, 

sem fazer dispensa do rigor metodológico” (IEPHA, 2016b, p. 19). 

Se o processo de registro da comunidade dos Arturos significou a possibilidade de testar 

e aprimorar a metodologia de trabalho que ia sendo experimentalmente formulada ao longo de 

dois anos em um território delimitável e próximo à capital – não podemos desconsiderar como 

a proximidade física permitiu à equipe técnica conduzir pesquisas mais aprofundadas com os 

quilombolas –, o teste definitivo, portanto, veio com a execução do Inventário Cultural do Rio 

São Francisco. Na fala do gerente, aqueles processos foram um divisor de águas dentro da 

instituição justamente por terem capacitado a equipe da Gerência a reunir uma metodologia de 

trabalho que permitiu uma maior aproximação com as “comunidades” pesquisadas. 

Provocado por uma pergunta que fiz durante a entrevista, o técnico afirma ainda que a 

criação daquela metodologia participativa fora também fundamental no que tange a 

legitimidade da Gerência frente a outros setores no Iepha: 

 
91 Nas falas da equipe que coordenou o projeto, consideram-se os parceiros da Unimontes na mesma dimensão dos 

grupos e comunidades detentoras das expressões inventariadas, ambos os tipos de relações compondo o cenário 

de participação alcançado durante a execução do Inventário: “Foi necessário, portanto, proceder à identificação 

das referências culturais e à compreensão do que seria o patrimônio cultural da região. A participação social com 

comunidades, grupos, mestres, organizações locais, instituições de ensino e tantos outros foi condição fundamental 

para esse processo” (IEPHA, 2015a, p. 15). Vemos aqui a multiplicidade de agentes que podem ser considerados 

na noção de participação. 
92 Pensaremos na segunda parte sobre as distinções que se desenham entre os momentos de participação e de 

análise técnica. 
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Guilherme: você enxerga que esse processo de construção da metodologia da gerência de 

alguma forma concedeu algum tipo de legitimidade, em relação a como a Gerência é vista por 

outros setores, ou como o próprio patrimônio imaterial é visto? 

Técnico: eu acho que sim, porque a gente foi muito elogiado por esse trabalho, por esse esforço 

de construir a metodologia e tudo mais [...] a gente começou a ser convidado para falar sobre 

isso em vários lugares, congressos... a gente também começou a procurar ir a esses espaços e 

toda vez que a gente levava essa metodologia participativa as pessoas ficavam muito 

interessadas nesse processo, porque eu acho que a gente tem dado uma solução que as pessoas 

estão procurando... uma forma de caminhar com a pesquisa que as pessoas procuram, mas às 

vezes não conseguiram achar... 

 

Não apenas aquele novo instrumento contribuía para a autovalorização da equipe a 

respeito de seu trabalho, como também o historiador conta que a nova gestão que chegava em 

2015 vira naquele formato de inventário participativo uma ferramenta muito importante, a ser 

valorizada na publicidade das ações do Instituto. O lugar alcançado pela metodologia de 

trabalho da GPI pode ser observado na apresentação dos Cadernos do Patrimônio, edição 

Inventário Cultural do Rio São Francisco, na qual a recém-empossada presidente Michele 

Arroyo diria que: 

 

A metodologia desenvolvida e aplicada pelos técnicos do IEPHA-MG neste trabalho 

tem como base uma etnografia do patrimônio cultural de diversos coletivos sociais 

de 17 municípios que margeiam o curso navegável do Rio São Francisco em Minas 

Gerais. Em uma perspectiva de escuta das comunidades, este trabalho reafirma o 

propósito desta gestão de construir uma política pública de patrimônio que avança de 

um conceito linear de tempo e história e de uma noção material de patrimônio para a 

aproximação com o presente e o reconhecimento da atividade, do processo e do 

produto cultural (IEPHA, 2015a, p. 6, destaques meus). 

 

Testemunhamos aqui, portanto, a participação agora lançada a propósito da gestão. 

Saindo de um lugar de experimentações a partir dos posicionamentos de alguns funcionários, 

essa perspectiva de escuta e envolvimento das “comunidades” pretender-se-ia transformar em 

diretriz de atuação da instituição. Na visão apresentada no trecho acima, seria exatamente a 

participação das comunidades, agora explicitamente associada a um caráter etnográfico da 

pesquisa, que permitiria avançar no conceito de patrimônio; aproximar-se do presente, do 

processo, mais que apenas ficar na história, ou no produto93. A presidente prossegue 

reconhecendo os desafios postos pela implementação desses instrumentos: 

 

As implicações dessas escolhas na gestão das políticas de patrimônio e as relações 

estabelecidas com os ‘lugares de patrimônio’ e com os grupos sociais exigem, assim, 

 
93 Não à toa a participação passa ao discurso institucional com tamanha importância. Michele Arroyo é historiadora 

e cientista social e acompanha debates mais recentes sobre patrimônio cultural. Voltaremos a tratar do assunto no 

próximo capítulo, quando discuto as mudanças vindas com a nova gestão em 2015. 
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aproximações cada vez mais complexas tanto em relação aos critérios para 

institucionalização quanto em relação aos instrumentos a serem utilizados e à 

participação das comunidades envolvidas. [...] O Inventário Cultural do Rio São 

Francisco possibilita o reconhecimento de novos valores em novas bases culturais 

vinculados aos anseios e necessidades das comunidades entendidas como sujeitos de 

cultura (IEPHA, 2015a, p. 7, destaque meu). 

 

Observaremos alguns desses desafios acompanhando os processos de registro das folias 

e dos saberes e expressões da viola nos próximos capítulos. Por ora, finalizo a seção apontando 

que finalmente a Gerência de Patrimônio Imaterial atingia um lugar onde suas premissas de 

trabalho estavam alinhadas a uma metodologia que permitia sua materialização nos processos 

de pesquisa. Foi possível perceber como essa metodologia foi sendo experimental e 

gradativamente gestada a partir de experiências locais, com o registro da Comunidade dos 

Arturos e o Inventário Cultural do Rio São Francisco. Assim como desde suas origens, a política 

de patrimônio imaterial no Iepha seguia sendo pensada e formulada a partir das demandas que 

batiam à porta da Gerência, em processos sempre abertos e contínuos. 

Acompanhamos também que essas transformações foram trazidas por funcionários 

específicos que encontravam nos procedimentos já sedimentados nas políticas de patrimônio 

caminhos insuficientes para a condução dos processos do patrimônio imaterial. Esse caráter de 

experimentação, somado aos poucos anos relativos de gerência e de política, demandava de 

seus técnicos a produção de respostas tanto para as coletividades chamadas detentoras como 

também para os outros setores internos ao Iepha. Para encerrar essa análise, portanto, 

passaremos à discussão sobre o lugar da GPI nas disputas por autoridade que se exercem nas 

esteiras do Instituto. Nessas relações, os alcances de sua metodologia são mobilizados pelas 

técnicas na afirmação da importância de seu trabalho. 

 

3.2 A metodologia hoje: disputas que aparecem quando a Gerência fala de si 

 

Em comemoração ao dia do servidor público, a Comissão de Ética do Iepha convidou 

os funcionários para uma roda de conversa. Aquela vinha sendo uma proposta anual organizada 

pela Comissão para discutir os princípios norteadores do Código de Conduta Ética do Instituto. 

Em 2019, o princípio selecionado para reflexão foi a fidelidade ao interesse público e o setor 

convidado para falar sobre o assunto foi a Gerência de Patrimônio Imaterial. Ao saber que a 

equipe da GPI faria uma apresentação, uma técnica de outro setor, mas próxima à Gerência, 

brincou: que bom que vocês vão falar... o povo aqui acha que vocês só viajam. Foi solicitado 

que discutíssemos o processo de pesquisa que estava em andamento para registro do sistema 
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agrícola tradicional das comunidades apanhadoras de flores sempre-vivas na Serra do 

Espinhaço94, mas, a partir daquela provocação, a gerente encarou o momento como uma 

oportunidade para falar sobre o trabalho da Gerência em si, o que fazíamos no Iepha afinal. 

O evento não contou com uma adesão muito representativa do quadro técnico do 

Instituto. Estávamos presentes as técnicas da GPI, algumas funcionárias da Gerência de 

Patrimônio Cultural Material (GPCM) e membros da Comissão de Ética, além de algumas 

pessoas da Gerência de Difusão e Educação para o Patrimônio Cultural, o gerente de 

Articulação com os Municípios, o gerente de Contabilidade e Finanças e o novo auditor. A 

coordenadora da Comissão abriu a apresentação trazendo a dupla responsabilidade dos 

profissionais ali presentes, ao mesmo tempo agentes públicos e agentes do patrimônio cultural, 

uma vez que nosso trabalho envolveria a gestão de uma herança que recebemos e precisamos 

passar para as próximas gerações. Seguindo essa lógica, o patrimônio imaterial teria um lugar 

de destaque, pois seria muito focado no ser humano, quando se volta para as comunidades 

tradicionais. Para a servidora, olhar para o trabalho que é desenvolvido na GPI era 

simplesmente encantador, deixava-a muito emocionada95. 

Ao assumir a palavra, nossa gerente expressou ser um desejo nosso que o Iepha como 

um todo se aproprie também do patrimônio imaterial, que ele não fique só na nossa gerência 

ou na nossa diretoria, mas que ele seja de fato apropriado por outras esferas. Segundo a 

historiadora, a Gerência seria ainda muito recente e seus procedimentos e pesquisas não eram 

conhecidas a fundo por certos setores do Instituto, o que refletia em algumas críticas que 

recebíamos, como em relação às viagens nos fins de semana e para lugares mais distantes da 

capital. 

Sobre o modo de trabalhar da Gerência que foi se sedimentando ao longo de sua década 

de existência, estabeleceu uma conexão entre nosso trabalho e o tema da conversa, ao afirmar 

que entendia que a GPI trabalhava na dimensão da fidelidade ao interesse público por conta de 

sua própria metodologia: 

 

em outros tempos essas comunidades [que enviam seus pedidos de registro e passam a estar 

envolvidas em algum estudo da Gerência] nem eram ouvidas, né, então eu acho que a gente já 

 
94 No final de 2018, deu-se início aos estudos para registro do sistema agrícola tradicional (SAT) como patrimônio 

cultural do estado de Minas Gerais. O pedido chegara ao Iepha como uma condicionante à candidatura do SAT ao 

selo de “Sistema Agrícola Tradicional Globalmente Importante” concedido pela Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e a Agricultura (FAO). O organismo internacional compreendera que o reconhecimento do 

sistema como patrimônio cultural significaria um atestado de compromisso do governo estadual para com as 

comunidades de apanhadores/as de flor e contribuiria para a sustentabilidade do sistema agrícola.   
95 As falas da roda de conversa que apresento aqui são aproximações a partir de minhas lembranças e anotações 

feitas naquele dia após o expediente. O evento aconteceu em 31 de outubro de 2019.  
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ter esse olhar é um diferencial... o Guilherme inclusive, na dissertação dele, está trabalhando 

com a questão da participação, que é um elemento fundamental pra gente, né, a participação 

dessas comunidades... 

 

Diferenciando-se de outros modos mais antigos de trabalhar e compreender patrimônio, 

acrescentou: 

 

por muito tempo o patrimônio foi mais definido do escritório, pelos seus técnicos, claro que 

com as avaliações necessárias, mas a comunidade muito fora desse contexto, e nos processos 

de registro, a gente tenta trazer as comunidades para dentro do processo, né, que elas sejam 

atores mesmo, protagonistas inclusive desse processo de patrimonialização... 

 

Além do diferencial de procurar sempre ouvir as “comunidades”, outra marca da 

Gerência seria a presença de profissionais das ciências sociais, que geralmente a casa como um 

todo não teria em seus quadros técnicos e que havia sido crucial para a consolidação da 

metodologia96. 

A historiadora passaria então a explicar passo a passo como está estruturado o trabalho 

da Gerência. Do momento inicial, tratando dos pedidos de registro e das decisões pela abertura 

dos processos, destacou que geralmente não era a equipe que ia à procura dos patrimônios, mas 

sim as próprias comunidades que demandavam o registro por parte do Iepha. Em relação a esse 

ponto, acrescentou que com o desenvolvimento dos modos de atuar da gerência foi se 

entendendo quais bens culturais do estado eram passíveis de registro e que se tendeu a 

considerar comunidades em contextos de vulnerabilidade e conflito, historicamente 

marginalizadas dos processos de patrimonialização. Nesse sentido, a Gerência produziria 

ações afirmativas para que esses patrimônios tenham um olhar da instituição. 

Segundo a pesquisadora, se observássemos a trajetória do Iepha, veríamos que as ações 

de proteção do Instituto sempre estiveram muito associadas às edificações, muitas das quais 

remetiam a grandes momentos da história de Minas Gerais, geralmente obras das elites. Para 

ela, o patrimônio imaterial vem como uma quebra de paradigma mesmo... às vezes, o pessoal 

até brinca com a gente que se a gente for para algum lugar e não voltar com o pé sujo de barro, 

é porque a gente não está fazendo o trabalho certo... a gente está geralmente com comunidades 

que não tiveram um olhar do patrimônio até então... 

Seguindo com a explicação da metodologia, a gerente disse que a equipe da GPI já 

começava a conversar com as comunidades nessas visitas de campo, explicando do que se trata 

 
96 Com a mudança de gestão em 2019, uma antropóloga assumiu a Diretoria de Promoção e no segundo semestre 

conseguiu uma vaga para contratar uma estagiária em Ciências Sociais. Será interessante acompanhar nos 

próximos anos quais serão os lugares das ciências sociais e da antropologia nas atividades do Iepha. 
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patrimônio e tendo a consciência de que muitas vezes esse trabalho de diálogo com as 

comunidades precisava ser devagar e atencioso, pois lidaríamos com coletividades que já 

tinham sofrido nas mãos do Estado, fosse por episódios de violações de direitos humanos ou 

pela ausência de políticas públicas. Referindo-se aos seus primeiros anos de trabalho no Iepha, 

lembrou que sentia muita angústia quando visitava comunidades que às vezes nem tinham água 

potável para beber e duvidava da eficácia da política de patrimônio cultural em suas vidas, 

porém afirmou que com o tempo entendera que cumpríamos um outro papel: o de promover a 

valorização daquelas comunidades. 

A historiadora afirmou que a participação dos chamados detentores nos processos de 

registro seria fundamental para que a equipe da Gerência pudesse compreender suas demandas 

e atuar na garantia da continuidade de suas práticas culturais. A técnica encerrou sua fala 

fazendo uma autorreflexão sobre os modos como nós trabalhamos e, ao mesmo tempo, sobre 

como esse jeito de trabalhar, que destoaria das maneiras mais comuns da administração pública, 

vinha muito por conta das próprias demandas da política do patrimônio imaterial: 

 

fiquei refletindo mesmo do quanto de fato a gente dá um pouco mais de si nesses processos... 

em geral a gente trabalha final de semana porque as festas religiosas, as atividades, às vezes 

os próprios detentores, que é o nome que a gente dá para quem produz aquela prática cultural, 

só podem ser ouvidos no final de semana... às vezes depois do horário de trabalho, né, até virar 

a noite... tem festa do congado que começa quatro e meia da manhã, então a gente tem esse 

trabalho que foge um pouco do sistema mais tradicional do serviço público... eu acho que o 

patrimônio imaterial suga a gente, você se envolve de uma maneira que aquilo se torna um 

dever social seu, né? Eu lembro que quando a gente estava registrando a viola, eu dormia e 

acordava pensando em viola, só ouvia violeiro, tudo era viola na minha vida, ao que seguiram 

risos gerais. Acho que a gente vai um pouco além... não colocando a gente em outro lugar, mas 

é a demanda que o patrimônio faz para a gente... se a gente se coloca no lugar dessas pessoas, 

a gente tem que se colocar no horário delas, nos dias santos delas, enfim, é um pouco isso... 

 

Uma historiadora, técnica no Iepha desde os anos 1990, pediu a palavra para colocar 

suas percepções em relação ao trabalho que a GPI conduzia. Em sua opinião, o serviço com o 

patrimônio imaterial tratava-se de uma questão de disponibilidade total da equipe, 

disponibilidade essa que seria 

 

emocional, espiritual... técnica sem comentários, que vocês são excelentes... então quando você 

começa a fazer um trabalho com a comunidade, você tem que ter essa disponibilidade, não só 

física, de estar ali, mas mexer com outras esferas também, né, que é mental, que é espiritual, 

que é emocional, então está tudo interligado... 

 

A técnica continuou afirmando que o trabalho com as comunidades exigia ter aquele 

olhar e que não adiantaria uma pessoa chegar de maneira seca para realizar a pesquisa. Para ela, 
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seria uma questão de saber lidar com o outro, transpor-se, colocar-se em seu lugar. Dessa 

disponibilidade que as técnicas da GPI teriam, discorreria a qualidade do trabalho produzido, 

porque quando eu leio as coisas que vocês escrevem, eu percebo claramente isso, que houve 

essa disponibilidade espiritual, houve esse encontro. 

A gerente de patrimônio imaterial respondeu àquela colocação admitindo que sempre 

chorava em todos os processos de registro, pois as pesquisas sempre emocionavam muito, 

mexiam mesmo com ela. Acrescentou, no entanto, que chegar de peito aberto e com uma escuta 

sensível era a postura colocada pelas próprias dinâmicas do trabalho de campo, pois os grupos 

detentores teriam perspectivas espirituais próprias e era preciso trabalhar em seus ritmos para 

sermos aceitas. Em sua fala, portanto, endossava a opinião da outra historiadora ao concordar 

que as conexões espirituais entre os membros da equipe e os detentores eram muito fortes, mas 

defendia que aquela seria uma postura da prática profissional e acrescentaria ainda que não 

deveria estar restrita aos processos do patrimônio imaterial. 

Nesse momento, uma técnica que trabalha no Instituto desde os anos 1980 chamou a 

atenção para o fato de que nem sempre as coisas foram daquele jeito. Relembrou os projetos de 

Guido Rocha e sua preocupação em envolver as comunidades, defendendo que a história do 

Iepha não era parecida com a trajetória do Iphan. No entanto, lamentou que ao longo do tempo 

o Instituto teria passado por avanços e retrocessos e admitiu que, nos dias de hoje, a política de 

patrimônio imaterial teria concentrado o espaço para a participação das populações locais: 

 

tem esse protagonismo do patrimônio imaterial, que eu acho que é o carro-chefe do patrimônio 

hoje, que eu acho que é o patrimônio que está fazendo o trabalho mais bacana, que chega na 

sociedade mesmo... [...] eu fico muito feliz de ver que o Iepha está em um movimento de colocar 

os sujeitos na ponta da preservação do patrimônio, que é isso que eu sempre pensei e venho 

vendo aí... 

 

A gerente pediu desculpas por ter esquecido de citar a importância da geração de 1980 

com seus projetos de vanguarda na proposição de escuta das comunidades. Contestou que em 

sua perspectiva ainda havia sim algumas permanências em relação ao modus operandi do Iphan, 

como a busca da excepcionalidade em patrimônios das elites, mas reconheceu que o atual lugar 

da política de patrimônio imaterial no Iepha devia-se em parte à atuação histórica daqueles 

agentes no Instituto. Para a técnica, pensar naqueles processos serviam de muita inspiração para 

tentar promover pesquisas mais integradas entre os técnicos e as políticas dos patrimônios 

materiais e imateriais, como era o que se tentava fazer agora com as pesquisas para o registro 

do SAT das comunidades apanhadoras de flores sempre-vivas na Serra do Espinhaço. 
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Um comunicólogo do Instituto afirmou que haveria ainda um caminho longo a ser 

percorrido para tal integração, e ilustrou seu argumento ao apontar que nenhum técnico da 

Diretoria de Conservação e Restauração havia comparecido para acompanhar a roda de 

conversa. Depois de seguir mais um tempo na discussão sobre os desafios da integração entre 

os setores do Iepha, a conversa se encerrou com as rememorações de algumas técnicas sobre o 

dia da reunião do Conep para o registro das folias como patrimônio imaterial do estado, em 

2017. Aquela data foi marcada pela organização de um cortejo de folias que subiu até a praça 

da Liberdade e visitou os presépios que estavam montados em cada equipamento cultural97. 

Mais uma vez, as emoções tomaram conta da cena: 

 

A: Gente, quer coisa mais bonita, mais emocionante que as folias naquele dia 6 de janeiro? Eu 

fiquei encantadíssima, eu chorei ali no meio da praça... 

B: Nossa, foi lindo... 

A: Minha filha ficou impressionada, ela falou ‘mãe, que coisa mais linda’, as folias seguindo... 

as pessoas... aquela praça lotada... 

B: E a comunidade toda aderiu... 

 

No dia seguinte, quando cheguei ao Iepha, minhas colegas comentavam sobre como 

havia sido a roda de conversa na tarde anterior. Em tom jocoso, brincavam que depois de todo 

aquele manifesto em defesa da seriedade do trabalho da Gerência, parecia que a conversa não 

surtira efeito, pois receberam os parabéns de uma colega de outra diretoria que estivera presente 

e ouviram como nosso trabalho era lindo. Por outro lado, ao passar pelo sexto andar mais tarde, 

o auditor reconheceria que o trabalho com o patrimônio imaterial era importante, pois ali 

trabalhávamos com o intelecto, com as comunidades. 

Não soubemos, portanto, mensurar quais foram os desdobramentos da roda de conversa 

para os técnicos dos outros setores do Iepha. Na próxima semana, ouviríamos de um funcionário 

de uma mineradora em uma reunião na GPI que nosso setor era o mais clean, o mais legal e o 

mais enfeitado de todos que ele visitara. Parece que também para aquele profissional éramos a 

“parte lúdica do Iepha”. 

 

*** 

 

 

Através da situação da roda de conversa, podemos entender como as dinâmicas dentro 

da GPI e entre os setores no Iepha estão colocadas nos dias de hoje. Acompanhamos os esforços 

 
97 Analisaremos os desdobramentos desse evento no capítulo 7. 
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das técnicas “do imaterial” em defender a seriedade de seu trabalho, através da explicitação da 

metodologia construída e empregada pela Gerência e sua associação com a premissa de 

promover a participação dos chamados detentores, com destaque para a busca em sempre ouvir 

comunidades que foram historicamente marginalizadas pelas políticas públicas no estado. 

Mesmo ouvindo técnicas de outras gerências elogiarem e se encantarem com os processos de 

registro, chegando à opinião de que o patrimônio imaterial seria atualmente o carro-chefe do 

Instituto, observamos essa necessidade da equipe da GPI em justificar a importância do 

trabalho, para interlocutores que não necessariamente estavam ali presentes.  

Conseguimos inferir, portanto, que, acumulando uma trajetória de instrumentos e 

conhecimentos ao longo dos anos e apresentando resultados positivos para a instituição, a 

política de patrimônio imaterial no Iepha e seus agentes parecem ter alcançado uma relativa 

estabilidade, mas que por vezes se mostra frágil no cenário mais amplo do Instituto. Estão em 

jogo disputas mais ou menos tácitas por autoridade, onde emoções e saberes são acionados na 

produção de (auto)representações, que tanto marcam o discurso da Gerência sobre si como são 

enunciadas por outros que veem os resultados de suas atividades. 

Assumimos a relativa estabilidade da política à medida que observamos as maneiras 

como certos técnicos enxergam o trabalho da Gerência. Não à toa a Comissão de Ética 

entendera que a GPI seria a mais adequada para abordar a temática da fidelidade ao interesse 

público na roda de conversa. Notamos indícios de que aquelas celebrações da metodologia 

participativa da Gerência, fortalecidas principalmente desde o registro da Comunidade dos 

Arturos e o Inventário do Rio São Francisco, e sedimentadas a cada novo registro, percorreram 

os corredores do Instituto. 

Os técnicos que entrevistei, por exemplo, assumem visões muito otimistas sobre esse 

lugar que a GPI teria alcançado aos olhos da instituição. Quando perguntei à arquiteta como 

entendia que o patrimônio imaterial era visto nos dias atuais pelos demais setores no Iepha, ela 

responderia que a política alcançara um lugar importante de autonomia e, por sua conexão aos 

movimentos sociais, teria uma importância política de abertura para a participação e de 

enfrentamento para os desafios que a gente anda vivendo, do ponto de vista de perda de direitos 

sociais. O historiador complementaria que a criação da GPI teria concedido um ganho 

fantástico para a instituição porque conseguiu dar visibilidade para algo que estava 

invisibilizado. 

O que percebemos em comum nas duas respostas é tanto o reconhecimento da relevância 

do patrimônio imaterial para a própria instituição, à medida em que concedeu visibilidade e 

adesão da sociedade mais ampla às ações do Instituto, tema que voltaremos a tratar mais tarde, 
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como sua responsabilidade social em dar ouvidos a quem antes não era ouvido, conquista que 

a arquiteta associa explicitamente à participação. Ambos atribuem a importância da política às 

suas repercussões em níveis locais: as demandas do patrimônio imaterial articular-se-iam 

diretamente a movimentos sociais e, portanto, seriam um mecanismo de enfrentamento aos 

cenários atuais de perda de direitos sociais. 

Também não podemos deixar de perceber como os esforços das técnicas da GPI em 

promover a participação dos detentores nos trabalhos da Gerência provocam ressonâncias 

internas entre aqueles outros funcionários propensos a assumirem a importância daqueles 

encontros. O que é possível compreender, no entanto, a partir do que foi exposto, é que aquelas 

pessoas que valorizam as atividades da equipe e estavam presentes para nos ouvir na roda de 

conversa são as mesmas que historicamente na trajetória do Iepha já buscavam proporcionar 

projetos aproximados às populações locais. 

Aquelas que elogiavam as atividades da GPI eram funcionárias cujos posicionamentos 

político-ideológicos alinhavam-se a um programa democratizante de patrimônio, que tentavam 

executar obras integradas a agentes locais nos municípios desde os anos 1980, que 

compreenderam a importância de registrar o modo de fazer o queijo no Serro como um 

instrumento de garantia de direitos frente a um contexto de conflitos e que articularam parcerias 

paralelas ao planejamento do Instituto de modo a atender demandas identificadas junto aos 

Arturos. Na visão daquelas técnicas, a Gerência de Patrimônio Imaterial teria alcançado um 

lugar privilegiado na institucionalização daqueles princípios, ao ser capaz de “trazer os sujeitos 

na ponta da preservação”, e, por isso, configurar uma “esperança”. 

Para a equipe da GPI, no entanto, esse lugar não estaria tão estabilizado assim. 

Observamos em suas falas o reconhecimento de outros funcionários que representariam visões 

mais resistentes ou desinteressadas aos patrimônios imateriais, que aparecem como plateia 

imaginada (GOFFMAN, 2002) nas ações e posicionamentos da Gerência. Segundo minhas 

colegas, a postura de encantamento com que as outras funcionárias respondiam ao nosso 

trabalho mascararia os desafios que cotidianamente se colocam para sua execução. Desde 

aquelas primeiras notas técnicas quando a Gerência ainda dava os passos iniciais na 

configuração de suas premissas, passando pela construção de sua metodologia própria e 

alcançando hoje entendimentos já mais consolidados, os profissionais da GPI sentem que ainda 
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precisam provar o valor de seu trabalho ou fazê-lo ser conhecido pelos demais. Na conversa 

que tive com Ana Paula Belone, uma de minhas colegas antropólogas98, ela diria: 

 

a Gerência de Patrimônio Imaterial é uma ilha no meio do Iepha, a gente tem que começar a 

entender a partir daí... nem preciso falar que a constituição do patrimônio imaterial é muito 

posterior, então assim, a instituição não pensou, não incorporou o patrimônio imaterial... a 

gente está ali naquela gerência um pouco separado do resto, é um pouco a impressão que eu 

tenho, porque ninguém absorve aquilo que a gente faz... isso é péssimo para o Iepha porque a 

gente compreende um pouco de todas as gerências, porque o imaterial passa por tudo, só que 

o imaterial não é compreendido por todo mundo no resto da instituição... 

 

Nessas disputas pela afirmação da autoridade, é o próprio modo de trabalhar com a 

participação das comunidades interessadas que legitima para essa técnica nosso trabalho. O que 

concede sentido às suas práticas profissionais é justamente o entendimento de que, ao contrário 

das práticas do tombamento, por exemplo, que representariam maneiras mais conservadoras de 

se pensar patrimônio, na política do imaterial teríamos conseguido alcançar um lugar 

diferenciado ao trabalhar com grupos minoritários, destoando das grandes narrativas. Vemos, 

portanto, de certo modo, como aquele entendimento do patrimônio imaterial como uma inflexão 

na trajetória da política é aqui mobilizado para justificar a importância do trabalho. Isso seria 

possível tanto por nossas relações pessoais e políticas como por nossas trajetórias acadêmicas. 

O que o outro entendia como lúdico, emocionante, a equipe enxergaria como trabalho: 

 

eles acham que a gente está muito perto da comunidade, mas é porque a gente já assume isso 

como parte do nosso trabalho mesmo, sabe? É para onde o nosso olhar vai... eu acho que o 

próprio avanço do processo do patrimônio imaterial é sair das grandes coisas nacionais e 

pensar na diversidade... na diversidade epistêmica, na diversidade fundiária, na diversidade 

cultural, na diversidade socioambiental... eu acho que o nosso pensamento ajuda a contribuir 

com o próprio pensamento do patrimônio... a forma como a gente trabalha, nossas 

metodologias mudaram um pouco a forma de trabalhar do Iepha... a gente está com essas 

pessoas porque elas que fazem os ritos, as celebrações... eles [técnicos de outros setores] acham 

que o que a gente faz é bonito, romântico, lindo, mas eles esquecem que a gente também está 

fazendo política pública, que isso é uma metodologia de trabalho... 

 

Notamos, portanto, a partir das falas daquelas técnicas, que existe um entendimento 

compartilhado de que a metodologia de trabalho da Gerência não apenas está consolidada, como 

também posiciona a equipe em um lugar diferenciado na instituição. Nos discursos sobre suas 

 
98 A colaboração foi realizada em 23 de novembro de 2019, no café do Palácio das Artes, Belo Horizonte/MG. 

Ana Paula Lessa Belone é cientista social e mestra em Sociologia pela UFMG. Com experiência em sociologia e 

antropologia da religião e da festa, sempre se entendeu antropóloga. Entrou na GPI no segundo semestre de 2017. 
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práticas, aqueles agentes apoiam-se nesse modo participativo de trabalhar para enunciar 

representações sobre si, em oposição a representações de jeitos mais antigos de pensar e 

produzir patrimônios. É o reconhecimento de que executa uma metodologia que preza pela 

participação dos grupos envolvidos que permite à equipe referenciar a política de patrimônio 

imaterial como uma “quebra de paradigma”, algo que tem um “papel muito importante na 

sociedade”.   

A partir de Foucault (1982), pensando que todo saber é político, ou que todo saber tem 

sua gênese em relações de poder, podemos reconhecer que a equipe da GPI, composta por 

cientistas sociais e historiadores/as, ao sedimentar seus modos de trabalhar e compreender os 

patrimônios, foi gradativamente delimitando na instituição, em meio às concorrências com 

outros setores, um novo domínio de conhecimento. Construir uma metodologia que se 

diferencia das demais e teria alcançado a participação dos chamados detentores, meta de tantos 

outros funcionários ao longo da história do Iepha, concedeu legitimidade àquelas profissionais 

para produzir e difundir significados sobre o que seriam os patrimônios imateriais. Não por 

acaso observamos o empenho da equipe em sempre reforçar seu “trabalho técnico”, estar junto 

àquelas comunidades vulnerabilizadas, mas sem abrir mão da análise e do rigor metodológico. 

Ao longo dos anos, nesse processo cotidiano de constituição de um acervo partilhado 

de saberes, atravessado por decisões experimentais e reflexões incrementais advindas de cada 

demanda que chegava, a equipe foi configurando definições mais ou menos tácitas do que 

seriam os patrimônios imateriais, quem seriam os detentores, bem como quais seriam as funções 

da política pública. Como vimos até aqui e aquela funcionária lembraria no fim da roda de 

conversa, as iniciativas por envolver as populações sempre estiveram em pauta no Iepha, 

mesmo que nas mãos de alguns poucos técnicos e suas equipes. O que parece ter sido o 

diferencial a partir do momento em que a GPI começa a sedimentar sua própria noção de 

participação foi justamente o giro no olhar sobre quem deveria ser alvo dessa participação. Se 

no início se celebrava o envolvimento do historiador local ou dos grandes produtores de queijo, 

a partir das reflexões internas na Gerência, muito advindas também de quem eram os 

profissionais que estavam ali, foram sendo moldados tipos desejados de detentores. 

Acompanhamos esse processo desde os estudos com os pequenos produtores de 

cachaça, passando pela nota técnica sobre o fogão a lenha que respondia que os mais 

interessados não estavam nos restaurantes ou nas fábricas, mas sim nas cozinhas pelas diversas 

regiões do estado, e chegamos ao registro da primeira comunidade quilombola como patrimônio 

imaterial no país e a um inventário cultural que reconheceu comunidades quilombolas, 

indígenas, vazanteiras e geraizeiras. Como apareceu nas falas das técnicas, produzir-se-ia um 
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entendimento de que as políticas de patrimônio imaterial serviriam às comunidades 

historicamente marginalizadas, acessariam aqueles lugares nos quais se suja o pé de barro. Isso 

fica explícito no documento “Critérios para Abertura dos Processos de Inventário para fins de 

Registro de Bens Culturais Imateriais”, cuja primeira versão data de 2015 e chegou à 

formulação atual em 2017: 

 

Para a abertura de processos de registros, determinados critérios não cumulativos 

devem ser obedecidos. São eles:  

[...] 

Demandas originárias de grupos culturais situados historicamente à margem dos 

processos hegemônicos, fortalecendo as políticas afirmativas no campo da cultura; 

[...]  

Demandas originárias de detentores ou praticantes do bem cultural que se encontram 

em situação de conflito ou vulnerabilidade; 

[...] (IEPHA, DEFINIÇÃO GPI 01/2017). 

 

Fica evidente que esses profissionais assumem um sentimento de compromisso para 

com aqueles que julgam como sujeitos de direitos que historicamente lhes foram negados. 

Nesse processo, o sentido do trabalho estaria em justamente promover sua valorização bem 

como articular outras políticas públicas para o atendimento de suas demandas. Podemos 

observar aqui como as emoções aparecem associadas a essas produções de saberes. 

Alguns pesquisadores na França iniciaram uma discussão a respeito da noção de 

emoções patrimoniais nos anos 1990. Coordenados à época por Daniel Fabre, investiram em 

estudos de casos nos quais os elementos comuns eram o engajamento emocional e a 

mobilização coletiva de agentes diversos em relação aos patrimônios (FABRE, 2015; 

TORNATORE, 2009)99. O trabalho de Heinich (2009) destacou-se por mobilizar o estudo das 

emoções na compreensão das práticas de trabalho dos profissionais que definiam os elementos 

passíveis de incorporar o Inventário do patrimônio francês. 

A socióloga, no entanto, estabeleceu uma dicotomia entre saberes leigos e saberes 

expertos, destinando aos primeiros o reino da emoção, em oposição ao reino do conhecimento 

científico, como se os modos de pessoas ordinárias e especialistas se relacionarem com os 

patrimônios fossem antitéticos. Nessa visão, as emoções apareceriam no cotidiano do trabalho 

 
99 Reunidos em um programa de pesquisa no LAHIC/EHESS-CNRS (Laboratório de Antropologia e História da 

Instituição da Cultura), em parceria com o Ministério da Cultura francês, aqueles pesquisadores empreenderam 

estudos que envolviam situações dramáticas de perda ou riscos de perda em relação a certos patrimônios 

edificados, como demolições, incêndios, restaurações ou intervenções em seus entornos. O interesse estava em 

compreender os consensos e dissensos informados pelas emoções ao redor das mobilizações que compunham a 

causa patrimonial em jogo, fosse pela preservação ou pela destruição do patrimônio em disputa na esfera pública. 

Na fala de Nathalie Heinich, “se a prova do pudim é que nós o comemos, a prova do patrimônio seria que nós 

ficamos emocionados” (HEINICH, 2009, p. 64, tradução minha). 
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apenas acidental ou excepcionalmente, sempre muito controladas por aqueles que as 

experimentam (HEINICH, 2009).  

Nesse ponto, distanciamo-nos da visão da autora, pois o que minhas colegas 

demonstram é exatamente o contrário: as emoções estão intrinsecamente associadas ao trabalho 

como técnicas do patrimônio imaterial, assim como pessoas que veem o trabalho também se 

encantam. Segundo suas falas, percebemos que é comum se emocionar e sensibilizar-se com as 

situações experimentadas em campo. As sensações colocadas pelas técnicas são uma mistura 

de doação, esforço, angústia e compromisso. Notamos, portanto, uma tendência já observada 

por outras pesquisas em relação aos agentes das políticas culturais em nosso país, desde os 

tempos efervescentes do movimento folclórico brasileiro, entre os quais se mostra comum 

atribuir um sentido de missão ao seu trabalho (VILHENA, 1997). 

No caso da GPI, vemos que esses sentimentos, ao mesmo tempo, advêm de 

características pessoais e dos tipos de relações que se estabelecem nos processos de pesquisa, 

mediados pela metodologia participativa que promove os contatos das técnicas com as pessoas 

que estão sendo pesquisadas. Na proposta de envolver as comunidades na pesquisa e adentar 

de peito aberto em seus ritmos de vida, a participação motivaria aquelas emoções. O trabalho, 

portanto, configura uma doação de si, exige a oferta de uma escuta sensível, mas essa dimensão 

pessoal está intimamente associada às especificidades do ofício. 

Tacitamente, as disputas por autoridade parecem passar pela clássica dicotomia entre 

emoção e razão. Os incômodos expressos pelas técnicas da GPI em serem diminuídas à “parte 

lúdica do Iepha” mostram as necessidades que ainda se apresentam de promover uma 

representação de si que equipare a importância do trabalho com as comunidades nos processos 

de registro aos estudos para tombamento ou às obras de restauração. Desse modo, as emoções 

são admitidas e incorporadas como elementos de uma prática profissional diferenciada, mas 

sempre alinhadas à preocupação em justificar a relevância do trabalho. Como disse minha 

colega antropóloga, o que eles acham bonito, a equipe entende como política pública; o que 

para eles é emocionante, para a Gerência é metodologia.  

Desse modo, quando são técnicos de outros setores que atribuem ao patrimônio imaterial 

o lugar das emoções, as funcionárias da GPI interpretam essas manifestações com reticência e 

fazem questão de atribuir essas emoções à seriedade da profissão e à importância de seu 

trabalho para as comunidades envolvidas. Nas palavras da gerente, o trabalho emocionado 

configura um dever social, é a demanda que o próprio patrimônio coloca para a equipe. Se o 

imaterial é o lugar das emoções, portanto, isso se deve ao seu caráter paradigmático de romper 

com as grandes narrativas e acessar grupos historicamente apartados de seus direitos. 
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Tomando suas palavras, estamos falando sobre pessoas que afirmam trabalhar com uma 

boa dose de militância, ou, consideraria dizer, que são ativistas institucionais (ABERS; 

TATAGIBA, 2014), que enfrentam os descasos com outros setores e resistem diariamente nas 

margens100. Já falamos que esses entendimentos foram progressivamente ampliando as noções 

de patrimônio e distanciando-as dos patrimônios imaginados. Refutando a imagem weberiana 

de burocracia, compreendemos que faz diferença, portanto, quem são as pessoas que ocupam 

os cargos101. Na visão da antropóloga: 

 

a gente não pode ser ingênuo achando que as coisas são neutras, as instituições são feitas de 

pessoas e as pessoas imprimem sua marca, sua trajetória no momento em que elas estão ali... 

a nossa gerência é composta por pessoas jovens, que eu acho que isso faz toda a diferença, por 

pessoas diversas com diversas trajetórias, o que faz diferença também... 

 

Durante os últimos anos, a GPI passou por diferentes configurações, variando entre três 

e sete funcionários, mas sempre foi composta por estudantes e profissionais de Antropologia, 

Ciências Sociais e História, por pessoas relativamente mais jovens, na faixa dos 20 a 40 anos, 

e com uma proporção de muitos estagiários universitários – durante um período, chegou a haver 

três, enquanto outros setores não contam com nenhum. Além disso, é formada por um quadro 

técnico inteiramente comissionado, sem garantias muito sólidas de permanência. Sabemos que 

o lugar social de enunciação não necessariamente implica em uma perspectiva epistêmico-

política contra hegemônica (RESTREPO; ROJAS, 2010), mas no caso da GPI parece que a 

configuração da equipe com essas características trouxe impactos sobre as maneiras como os 

processos de pesquisa foram sendo conduzidos e transformados (FIG. 06). 

 

 

 

 

 

 

 

 
100 As ambivalências dessas autorrepresentações serão aprofundadas na continuidade da dissertação e discutidas 

com mais atenção na terceira parte. 
101 Diversos trabalhos preocuparam-se em refutar uma perspectiva racional-legal de burocracia, ou uma ótica da 

produção social da indiferença (HERZFELD, 2016). Como exemplos, citamos aqui Ferreira (2014), Pinto (2014), 

Vianna (2014), Fonseca; Scalco (2015) e Hoyler; Campos (2019). 
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FIGURA 06 – Áreas de trabalho dos computadores de duas funcionárias da GPI 

 
À esquerda, vemos dona Jovita, apanhadora de flores sempre-vivas da comunidade de Mata dos 

Crioulos. À direita, oficina de fazedor de viola. Estamos tratando de pessoas que acreditam na 

participação e se envolvem com os chamados detentores que encontram pelo caminho, trazendo-os nos 

pequenos detalhes no trabalho do escritório. As relações entre saberes e emoções definem os modos de 

trabalhar da equipe. Arquivo pessoal, novembro de 2019. 

 

Concluímos, portanto, que a Gerência de Patrimônio Imaterial firmou para si um lugar 

diferenciado no Iepha através de sua metodologia e das implicações advindas desse jeito mais 

participativo de trabalhar, através de posicionamentos pessoais, políticos e profissionais que 

são informados por emoções e saberes. As disputas por autoridade, no entanto, ainda são 

correntes nas relações intersetoriais. Coexistem opiniões que reconhecem uma importância para 

as políticas de patrimônio imaterial e perspectivas que desconhecem ou desconsideram o 

trabalho que é feito pela equipe. Aparece cotidianamente, ao menos no imaginário da Gerência, 

a necessidade de justificar o valor de seu trabalho e nessas representações frequentemente a 

própria participação é mobilizada. Chegamos, finalmente, ao entendimento de que nessas 

relações a participação aparece como estratégia. 
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PARA ALINHAVAR: PARTICIPAÇÃO COMO ESTRATÉGIA 

 

Ao longo desta primeira parte, tentei demonstrar como a Gerência de Patrimônio 

Imaterial foi experimentalmente construindo uma metodologia própria de trabalho que se 

promoveu como participativa. Como respostas às demandas que batiam à porta e aos 

desinteresses de outros setores, vimos como a noção de participação foi inicialmente mobilizada 

como uma premissa basilar na consolidação daquele modo de operar. Acompanhamos no 

capítulo dois os processos de construção de uma narrativa para o instituto estadual que aciona 

os projetos de participação dos anos 1980 para se distinguir das trajetórias convencionalizadas 

do Iphan. Com a chegada da política do registro, e mais tarde a criação de uma gerência 

específica, técnicos recorreram àquela noção como critério para decidir pela abertura ou não de 

processos de registro e priorizar demandas que partiam dos próprios grupos detentores sobre 

aquelas que vinham de outras instâncias. Nesse caminho, os profissionais da GPI promoveram 

movimentos internos de distinção em relação a maneiras de trabalhar de outros setores. 

Também foram sendo definidos valores e critérios que passaram a sedimentar definições 

a respeito de qual seria o papel das políticas de patrimônio imaterial e, consequentemente, quem 

poderiam ser considerados preferencialmente como detentores, ou seja, sujeitos autorizados a 

acessar direitos por meio das políticas de salvaguarda. No capítulo três, seguimos as 

configurações de uma metodologia que foi capaz de materializar aquelas premissas, a partir da 

reformulação de fichas de inventário antigas e a criação das oficinas de mapas de percepção 

como instrumento próprio da Gerência, além da operacionalização do conceito de referências 

culturais. Vimos como foram sendo privilegiados aqueles grupos que historicamente haviam 

sido marginalizados das políticas públicas, a exemplo de povos e comunidades tradicionais, e, 

desse modo, as noções de patrimônios foram sendo ampliadas na direção de reconhecer-lhes 

como ações afirmativas de valorização da diferença, nas quais os formuladores da política se 

apresentam como agentes interessados e aliados aos interesses de tais coletividades. 

Além disso, as definições dos modos de trabalhar da Gerência são acionadas como 

argumentos de autoridade nas disputas de representação com setores da instituição que parecem 

reproduzir outros entendimentos sobre os patrimônios. A promoção da participação aparece 

como um recurso que atestaria a competência técnica da equipe em instruir processos que 

garantem o rigor analítico, mas, ao mesmo tempo, chegam mais próximos das dinâmicas da 

vida social ao ouvirem as comunidades pesquisadas e, desse modo, resultam em pesquisas mais 

alinhadas às demandas dos chamados detentores. 
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Nos processos de consolidação da política de patrimônio imaterial no Iepha, portanto, a 

participação conformou-se como uma estratégia para seus agentes. Segundo as falas dos 

técnicos sobre suas práticas, serviu tanto para normatizar parâmetros que informam as decisões 

e sustentam o trabalho da Gerência como para organizar a própria condução de suas atividades 

na construção da metodologia. Ademais, contribuíram para a configuração das representações 

da Gerência sobre seu modo diferenciado de operar, cujos efeitos aparecem no estabelecimento 

de uma autoridade frente a outros setores em contextos de disputas de narrativas. 

Já conhecemos agora como a noção de participação foi sendo construída a partir dos 

esforços cotidianos de reflexão sobre os objetos que estavam em discussão. Nesse caminho 

marcado por experimentações e transformações, será interessante voltar um olhar mais 

aprofundado para compreender como foi instrumentalizada nos processos de registro que foram 

instruídos em um momento já posterior ao processo de consolidação da metodologia da 

gerência. A partir do acompanhamento das dinâmicas que estiveram em andamento nos estudos 

sobre as folias e sobre os saberes e expressões musicais associadas às violas poderemos 

observar na sequência o que conseguiu se rotinizar bem como o que é suscetível a mudanças 

segundo cada contexto. Passaremos agora a compreender como essa participação conseguiu ser 

materializada em processos específicos de pesquisa. 
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PARTE 2 

 

ENTRE ROTINAS E SITUAÇÕES: AS PESQUISAS PARA REGISTRO 

DE PATRIMÔNIOS IMATERIAIS 

 

o processo do patrimônio imaterial é um pouco assim: vai crescendo à 

medida que vai tendo novos objetos, e aí, claro, novos objetos trazem 

novas demandas, novas perspectivas, mas existem regrinhas que você 

já aprendeu lá atrás e procura não errar mais... você não pode 

regredir, por exemplo, e não considerar a participação do público 

nesse processo... (Luis Mundim, 2019) 

 

O historiador dividiu comigo a opinião acima quando discutíamos as pesquisas 

conduzidas pelos técnicos da GPI após o registro da Comunidade dos Arturos e o Inventário 

Cultural do Rio São Francisco. Luis reconhece que a política de patrimônio imaterial é marcada 

por transformações constantes ao mesmo tempo que defende a sedimentação da metodologia 

participativa que já estaria minimamente configurada. Nesta segunda parte, acompanharemos 

como foram instruídos os processos de registro das Folias de Minas (2017) e dos Saberes, 

Linguagens e Expressões Musicais da Viola em Minas Gerais (2018). A intenção é rastrear 

como os instrumentos de participação foram pensados, promovidos e posteriormente 

mobilizados durante a pesquisa e escrita dos dossiês de registro. Em outras palavras, 

compreender como a metodologia formulada pela equipe da GPI desdobrou-se na prática desses 

dois casos específicos. 

No capítulo quatro, contextualizaremos os processos de seleção e abertura daqueles 

registros tendo em vista os interesses de regionalização da gestão que atuou no Iepha entre 2015 

e 2018 e as respostas de técnicos da GPI para manterem seu alinhamento às premissas de 

participação. No capítulo cinco, acompanharemos a condução das pesquisas a partir do trabalho 

cotidiano daqueles profissionais, que acionaram instrumentos para contornar constrangimentos 

e desenvolver os estudos. Já no capítulo seis, observaremos os efeitos de tais instrumentos na 

construção dos dados e na escrita dos dossiês de registro. A convite de Mosse (2005), 

compreendo que não apenas a política produz a prática como na maior parte das vezes é a 

prática que produz posteriormente a própria política. Enxergar a política como prática passa por 

investigar as diversidades de interesses e as criatividades e habilidades acionadas pelos agentes 

para lidar com perspectivas que estão em disputa. Se na primeira parte tratamos dos discursos 

sobre as práticas, agora é sobre as próprias práticas que voltaremos nossos olhares. 
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4. FOLIAS E VIOLAS: A EXPANSÃO NAS ESCALAS DOS REGISTROS 

 

Quando entrei na Gerência de Patrimônio Imaterial do Iepha em novembro de 2015, 

estava começando a ser organizado o processo de pesquisa das folias para fins de registro como 

patrimônio cultural do estado. Simultaneamente à conclusão do Inventário Cultural do Rio São 

Francisco, a equipe inseria em seu planejamento as atividades necessárias para a instrução 

daquele que seria o quarto processo de registro a ser conduzido no Iepha. Assim que cheguei, 

fui apresentado à metodologia de trabalho da GPI, que na ocasião me parecia muito bem 

consolidada a partir da fala do gerente e apenas tempos mais tarde compreenderia ser o 

resultado de processos experimentais e, naquele período, recentemente sistematizados. 

Rapidamente com o trabalho cotidiano no estágio, internalizei as etapas e procedimentos que 

conformavam um processo de registro e o momento em que entrei na equipe me permitiu 

acompanhar aqueles ritos administrativos desde o início. 

Leitoras e leitores que me acompanharam até aqui já compreenderam as circunstâncias 

que culminaram na formalização dessa metodologia que preza pela participação, bem como seu 

sentido estratégico para a consolidação da própria gerência e o reconhecimento do trabalho nas 

relações intersetoriais. Agora poderemos reunir de maneira sistemática os elementos que foram 

aparecendo sucessivamente ao longo dos capítulos anteriores e observar os modos de trabalhar 

da GPI na prática cotidiana de seus técnicos e técnicas durante os processos para registro das 

Folias de Minas e dos Saberes, Linguagens e Expressões Musicais da Viola em Minas Gerais. 

Para abrir a discussão, cabe reproduzir as maneiras como as próprias técnicas apresentam a 

metodologia que foi sendo construída ao longo dos anos no dia a dia da Gerência. 

Segundo minhas colegas, a instrução técnica de um processo de registro seguiria 

formalmente quatro etapas básicas, sendo elas (i) identificação; (ii) inventário; (iii) dossiê de 

registro e (iv) salvaguarda. Apesar da portaria n. 47/2008 definir um prazo máximo de dezoito 

meses para finalização de um registro, veremos ao longo dos próximos capítulos que os ritmos 

de execução são definidos por outros fatores – até 2019 tinham variado entre quatro meses e 

dois anos. As etapas são apresentadas como sequenciais, mas as técnicas reconhecem que 

terminam sendo conduzidas mais ou menos concomitantemente, segundo as oportunidades que 

aparecem para a Gerência102. 

 
102 A portaria 47/2008 permite a realização de registros por meio de contratação de consultores, à maneira como 

se observa no Iphan. Até o momento, no entanto, apenas um processo de registro foi conduzido por equipe 

contratada, sendo ele do Artesanato em Barro do Vale do Jequitinhonha: Modos de Fazer, Ofício e Expressões 

Artísticas (2018). Mesmo assim, as técnicas da GPI acompanharam idas a campo, organizaram fóruns de escuta 

com as artesãs e trabalharam na validação e complementação dos materiais produzidos. A contratação e condução 
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No que se entende como fase de identificação, técnicos/as e estagiários/as iniciam o 

levantamento de fontes bibliográficas, audiovisuais, fotográficas, jornalísticas e arquivísticas 

para a compilação de um acervo de pesquisa. Ao mesmo tempo, são planejados momentos de 

encontro entre a equipe técnica e os chamados detentores, que vão sendo identificados desde o 

pedido de registro e em contatos posteriores. A equipe compreende essas incursões iniciais em 

campo como oportunidades para apresentarem a si e a política de patrimônio imaterial assim 

como confirmar o interesse dos detentores em dar andamento ao processo de registro. Além 

disso, também servem às primeiras identificações das referências culturais, no intento de 

mapear o universo da expressão em análise e os bens associados a partir daquilo que é apontado 

pelos grupos. Para esse fim, as oficinas de mapas de percepção, e mais tarde os cadastros, 

aparecem como instrumentos de participação que permitiriam à equipe conhecer aqueles 

elementos. Algumas entrevistas iniciais também já podem ser conduzidas nessas ocasiões. 

Posteriormente, outras viagens são organizadas para fins de trabalho de campo mais 

direcionado. Técnicos da equipe viajam para localidades que tenham sido identificadas como 

relevantes segundo algum critério e realizam entrevistas, visitas, observações de práticas e 

novas reuniões de escuta. A portaria n. 47/2008 prevê como parte do processo a produção de 

“registros audiovisuais de caráter etnográfico” que deem conta dos “aspectos culturalmente 

relevantes do bem [cultural]” (Art. 11, §2º), então esses momentos também são aproveitados 

para a realização de filmagens e fotografias. 

De acordo com a Gerência, o inventário consistiria em uma etapa de pesquisa mais 

aprofundada onde são selecionados os bens culturais que foram percebidos como mais 

expressivos, assim como aqueles que requerem medidas mais urgentes de salvaguarda por 

terem sido identificadas ameaças à sua continuidade. Nesse momento, são produzidas as fichas 

de inventário, documentos de caráter descritivo que informam dados históricos e etnográficos, 

como caracterização da expressão em estudo e significados materiais e simbólicos para seus 

praticantes; indicações de salvaguarda; registros fotográficos; trechos de entrevistas e bens 

culturais associados. 

Essas fichas possuem modelos que foram construídos ao longo dos estudos com a 

comunidade dos Arturos e no Inventário do Rio São Francisco, mas a Gerência admite sua 

flexibilidade, podendo haver supressão ou acréscimo de campos de acordo com as 

especificidades de cada processo. Vimos como foram pensadas pela equipe da GPI como 

 
do estudo no tempo recorde de quatro meses foi informada pelos desejos de concluir o registro antes da mudança 

no governo estadual, tanto pelas incertezas quanto à alocação de recursos e à permanência daqueles funcionários 

com a troca de gestão no ano seguinte como pelos interesses em deixar um legado.  
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alternativas menos engessadas tanto ao INRC proposto pelo Iphan como às fichas do IPAC-

MG que já eram utilizadas pelos técnicos do Iepha nos estudos dos patrimônios materiais. 

As informações construídas durante as fases de identificação e inventário fornecem, 

então, materiais para a produção do dossiê de registro. O dossiê é o conjunto de materiais 

técnicos e administrativos reunidos durante a instrução do processo que é encaminhado 

posteriormente ao Conep, cujos membros em reunião deliberam a respeito da validade da 

pesquisa para o registro da expressão como patrimônio cultural do estado. Segundo a equipe, 

essa peça técnica consiste no aprofundamento ainda maior das dimensões históricas e 

socioantropológicas que caracterizam a expressão em estudo. Nesse momento, há espaço para 

uma escrita de caráter teórico-analítico, que ultrapassa a descrição. 

O dossiê deve conter ainda uma espécie de parecer final da Gerência, que apresente as 

motivações para o reconhecimento daquela expressão como patrimônio imaterial do estado. Em 

seguida, a última parte do documento consiste na proposição de uma versão preliminar do plano 

de salvaguarda. O plano elenca medidas de curto, médio e longo prazo a serem executadas para 

contribuir com a continuidade e sustentabilidade do patrimônio cultural registrado. Essas ações 

são pensadas pelos técnicos a partir das demandas e necessidades que foram identificadas ao 

longo da pesquisa e são divididas em quatro eixos, sendo eles: transmissão da tradição e 

valorização; gestão participativa e sustentabilidade; apoio e fomento; e promoção e difusão.  

Uma vez levado à votação no Conselho Estadual de Patrimônio Cultural de Minas 

Gerais (Conep) e decidido o registro, cabe à Gerência então cuidar da elaboração e 

implementação das medidas de salvaguarda, pelo menos durante os próximos dez anos até que 

chegue o momento de instruir o processo de revalidação do título. A figura 07 esquematiza os 

procedimentos que configuram a metodologia apresentada pelas técnicas da Gerência. 
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FIGURA 07 – Metodologia de trabalho como apresentada por técnicas da GPI 

 
Essa era a metodologia que informava os modos de trabalhar da equipe de patrimônio imaterial no Iepha. Aos 

poucos rotinizado a partir das experiências anteriores de pesquisa, esse modelo era o que tínhamos em mãos para 

a condução do processo de registro das folias. Lembremos que a portaria n. 47/2008 estabelece que seja garantida 

a participação “do proponente, da comunidade produtora do bem ou de seus membros designados como 

representantes” ao longo de todo o processo de pesquisa. Formulação própria (2019). 
 

A partir do entendimento de que as normas consistem em suas aplicações feitas pelas 

pessoas no dia a dia (HERZFELD, 2016), a etnografia no escritório permite-nos rapidamente 

ultrapassar sua dimensão formal e adentrar os ruídos das práticas técnico-administrativas como 

acontecem. Não se trata de apontar simplesmente que a prática diverge da teoria, esse é apenas 

o ponto de partida para as análises que empreendemos nas ciências sociais. O que nos interessa 

é compreender em que medida os procedimentos previstos na metodologia orientam as 

atividades dos técnicos, permitem interpretações próprias e são contrastados pelas 

contextualidades. 

Escolhi tratar dos registros com as folias e as violas não apenas por ter acompanhado 

sua condução durante os anos de estágio, mas também porque foram informados pelos 

interesses de uma nova gestão que inaugurou a promoção de registros que alcançassem todo o 

estado. Esses processos produziram a criação e consolidação do cadastro como um novo 

instrumento, trouxe novos desafios para o trabalho da Gerência, transformou as maneiras como 

o Iepha pensa e opera suas políticas e também abriu a instituição para demandas e atividades 

que antes não apareciam ou que estavam presentes em menor expressividade. 

Não pretendi desenrolar uma comparação exaustiva entre ambos. Trouxe uma discussão 

maior a respeito do estudo com as folias, pois foi aquele em que atuei na íntegra. Saí da Gerência 

em julho de 2017, quando o processo para registro com as violas ainda estava nas etapas iniciais 
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da pesquisa, portanto o que apresento deste vem de minha experiência de trabalho, mas também 

de acompanhamentos externos, análise de documentos e comentários de minhas colegas quando 

do meu retorno ao Iepha em 2019. Em alguma medida, o processo com as violas operou mais 

como um referencial por contraste (VOGEL; MELLO, 2015), permitindo compreender 

continuidades e mudanças de modo a evitar a reificação da pesquisa com as folias como um 

presente etnográfico. 

Neste capítulo, discutirei os contextos que favoreceram a seleção dos processos de 

registro das folias e dos saberes e expressões musicais das violas. Minha atenção recairá 

principalmente sobre as relações entre aqueles pedidos de registro e os interesses da gestão que 

entrava no Iepha em 2015, marcada pelo alargamento nas escalas de abrangência dos registros 

e pelo lugar privilegiado que a política de patrimônio imaterial alcançou nas ações do Instituto. 

Veremos as operações narrativas desempenhadas por técnicos/as da GPI como resposta às 

demandas apresentadas pelas chefias da gestão para produzir sua percepção sobre a garantia da 

participação dos chamados detentores.  

Segundo Latour (2001), a produção da verdade de um fato depende de quão bem 

amarradas estão as sequências de mediadores – documentos, arquivos, diagramas... – na 

configuração de uma cadeia de transformações, onde a cada novo passo se perde alguma 

especificidade da etapa anterior, mas se introduz uma nova sistematização. É nessa série mesma 

de transformações que se produz a continuidade do enunciado, desde que a cadeia se mantenha 

reversível, ou seja, desde que possamos rastrear a sucessão de procedimentos que levam aquele 

fato a se veicular por diferentes espaços – a esse fenômeno Latour nomeia “referência 

circulante”. 

Notaremos como, além de fundamental para a consolidação da metodologia da gerência, 

o projeto de inventário do Rio São Francisco foi importante para a construção das narrativas 

lineares que passaram a justificar a abertura daqueles registros. O que veio como contingências 

informadas por interesses diversos passou a ser apresentado como parte de um todo maior e 

coerente definido pela análise técnica com a participação das comunidades. Testemunharemos, 

pois, a construção de referências circulantes, cadeias lógicas de eventos e documentos que 

permitiram apagar narrativamente as demandas vindas de cima e voltar até uma comunidade de 

detentores que teriam indicado folias e violas como suas referências culturais, justificando, 

assim, a seleção dos processos. 
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4.1 Olhares interessados sobre patrimônios imateriais: a gestão 2015-2018 

 

Vimos que o Inventário Cultural do Rio São Francisco foi promovido como um marco 

na trajetória de atuação do Iepha pela gestão que assumiu o Instituto em 2015, pois representava 

seu propósito de participação das comunidades rumo a uma ampliação nos sentidos do 

patrimônio103. Nesse caminho, a política de patrimônio imaterial, e consequentemente sua 

gerência, foi alçada a uma posição de protagonismo antes não experimentada. Segundo Luis 

Mundim, naquela época ainda à frente da GPI, todo aquele trabalho de definição e 

implementação da metodologia teria permitido a construção desse cenário: 

 

quando você chega em uma casa, você vai procurar identificar processos que estão mais 

organizados e ali na Gerência de Patrimônio Imaterial estava muito organizado com a questão 

do São Francisco... e tínhamos uma postura talvez muito proativa de falar ‘é assim que a gente 

entende que tem que ser’, então, no primeiro momento, acho que como uma maneira de 

valorização, esses trabalhos foram apropriados, então teve a divulgação do Dia do Patrimônio 

com o tema ‘São Francisco invade a praça’, teve a vinda das pessoas todas para cá e tudo 

mais... 

 

O técnico faz menção à organização do evento “Alameda São Francisco: o rio inunda a 

cidade” em outubro de 2015, aquela que talvez tenha sido a primeira programação executada 

pela nova gestão como ação de divulgação das ações do Iepha para o público mais amplo. O 

evento contou com uma estrutura até então não oferecida às ações da GPI, com a instalação de 

painéis de fotografias do projeto na alameda central da Praça da Liberdade, produção de 

catálogo e um conjunto intenso de atividades durante dois dias que tiveram a presença de 

diversos praticantes das práticas que haviam sido inventariadas na região, tanto em rodas de 

conversa como oficinas e apresentações musicais. Aquele momento foi aproveitado também 

para realizar o lançamento da edição dos Cadernos do Patrimônio referente ao Inventário 

Cultural, que também recebera novo modelo de diagramação e editoração. 

Na colaboração com a historiadora Débora Raiza, que assumiu a Gerência em 2017104, 

os mesmos motivos encontrados pela equipe técnica do Iepha para identificar a importância 

 
103 No capítulo 3, vimos que o projeto foi iniciado em 2010 e as pesquisas e consolidação do inventário 

aconteceram entre 2012 e 2015, logo majoritariamente durante a gestão anterior. Observaremos ao longo deste 

capítulo como são comuns essas construções narrativas que apresentam os eventos de maneiras lineares e contínuas 

com a intenção de justificar decisões posteriores.  
104 Realizada em 16 de dezembro de 2019, no refeitório do Iepha ao final do expediente. Débora Raiza Carolina 

Rocha Silva é graduada (Faculdade Estácio de Sá), especialista e mestre em História pela UFMG. Pesquisa gênero, 

memória, lugares de memória e patrimônio cultural. Ingressou como técnica da GPI em 2013 e tornou-se gerente 

em 2017. 
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daquele projeto teriam sido reconhecidos pela nova gestão, porém acrescidos de interesses que 

dialogavam com o cenário mais abrangente do governo estadual. Em suas palavras: 

 

acho que quando a gestão chegou, encontrou um processo em andamento muito maravilhoso, 

que é o processo do Inventário do São Francisco [...] foi feito com uma universidade da região, 

professores locais, estagiários, então era o próprio pessoal da região executando a pesquisa 

sobre eles mesmos, e com uma diversidade de informações muito grande, com bens culturais 

que não faziam parte do cotidiano do Iepha, como a reza da chuva, trazendo uma nova cara... 

então era um inventário participativo, com um tema muito instigante e com um volume de 

informação muito grande... acho que tudo isso brilhou, saltou aos olhos dessa nova gestão e a 

atuação já foi de cara no imaterial... e aí eu acho que também de cara já entenderam o 

patrimônio imaterial como uma possibilidade de visibilidade do que iria para fora... 

 

É preciso localizar que a gestão que assumia em 2015 junto ao governador Fernando 

Pimentel, do Partido dos Trabalhadores, ingressara em um cenário conflituoso, marcado na 

opinião pública pela famigerada retórica da crise que também se reproduzia em outros estados 

do país. O governo petista herdava déficits orçamentários de uma gestão peessedebista que 

havia se mantido eleita por doze anos, o que refletia na inviabilidade de promover reajustes 

salariais aos servidores públicos105. As dificuldades em equilibrar despesas e receitas manter-

se-iam ao longo dos quatro anos e levariam aos constantes atrasos nos pagamentos, que 

resultaram em greves e paralisações e culminaram na decisão pelo escalonamento dos salários 

superiores a três mil reais. Além disso, a gestão enfrentou desde o primeiro mês uma seca que 

baixou os reservatórios de água a níveis há muitos anos não vistos e atingiu o abastecimento 

em muitas regiões, inclusive na região metropolitana da capital mineira, o que contribuiu para 

o descontentamento de muitos setores da população. 

Nesse contexto político abrangente, entende-se a percepção da gerente sobre a 

apropriação dos trabalhos da Gerência de Patrimônio Imaterial como maneira de definir a 

visibilidade do Instituto, e indiretamente do governo estadual, para a sociedade mais ampla 

(FIG. 08). Como também se percebe em outros cenários, as políticas culturais trazem consigo 

o potencial de serem mobilizadas pelos governos para eufemização de situações mais graves e 

 
105 Minas Gerais é um estado cujo eleitorado histórica e majoritariamente alinhou-se a plataformas conservadoras. 

Desde 1985, com a abertura política, elegeu governadores vinculados a partidos de centro e direita, em um 

revezamento de políticos do então Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB), além de um mandato do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Depois dos 

mandatos consecutivos de Aécio Neves (2003-2010) e Antônio Anastasia (2010-2014), Fernando Pimentel foi o 

primeiro governador de um partido de esquerda a ser eleito nas eleições estaduais em 2014. Podemos imaginar as 

percepções sobre o mandato por parte de segmentos conservadores e liberais que pela primeira vez não elegiam 

seu representante. Considerando os fenômenos do antipetismo e recrudescimento dos movimentos de direita por 

todo o país, que também se reproduziam no estado mineiro, inferimos o ambiente de insatisfação crescente que se 

desenhou desde o resultado das eleições.      
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construções de autoimagens positivas, sedutoras e otimistas. Se muitas autoras trataram de uma 

politização da cultura (GONÇALVES; INFANTINO, 2018) ou da cultura como arma 

(MAFRA, 2011), pensando em seus usos como instrumentos de demandas por direitos na 

perspectiva dos grupos praticantes, esses mesmos fenômenos também podem ser analisados 

sob a ótica dos grupos mais poderosos, como os próprios governos. 

 

FIGURA 08 – Patrimônios imateriais registrados pelo Iepha 

 
Na gestão 2015-2018, percebemos a centralidade dos patrimônios imateriais nas ações de promoção do 

Iepha. Envoltos por festas, músicas, cores e ornamentos e provedores de fartos materiais audiovisuais 

nos atuais tempos de circulação da informação pelas mídias sociais, esses patrimônios foram percebidos 

como uma interface publicizável para o instituto mineiro. À esquerda, cortejo do reinado na Festa de 

Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte. À direita, guarda de congo da 

Comunidade dos Arturos. Fonte: site do Iepha. Acesso em abril de 2018. 

 

Esses usos políticos do patrimônio imaterial que alçaram os processos de inventário e 

registro a carro-chefe do Instituto, no entanto, não deixavam de vir informados também por 

interesses reais daquelas que assumiam as posições de chefia no Iepha. Se os patrimônios 

imateriais tiveram seu potencial reconhecido para a promoção do Instituto, foi porque recebiam 

os olhares de pessoas que defendiam ampliações nos entendimentos de patrimônio e estavam 

decididas em de fato tentar promover processos mais participativos106. A gerente diria que: 

 

é preciso pensar que, quando essa gestão entrou, eram pessoas com uma trajetória técnica no 

patrimônio, que não era o que se tinha antes, tanto a presidente como a diretora e o então 

gerente que permaneceu no cargo tinham uma trajetória técnica muito importante no 

patrimônio de um olhar ampliado, essa dinâmica de ampliação do patrimônio já estava muito 

enraizada... a nova diretora tinha mais apego com a perspectiva do imaterial e também 

 
106 Comecei a abordar esse assunto no capítulo anterior, quando apresentei trechos do Caderno do Inventário do 

Rio São Francisco nos quais é possível entrever a valorização da metodologia participativa da gerência, inclusive 

com o apreço por uma perspectiva etnográfica na condução das pesquisas. 
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estimulou muito a elaboração desses processos... a gente tinha também uma Secretaria de 

Cultura que tinha essa perspectiva, Angelo Oswaldo era uma pessoa que queria divulgação e 

demandava os processos de registro... 

 

Os entendimentos sobre a política de patrimônio imaterial que começariam a circular 

entre as chefias do Iepha estavam associados, portanto, às trajetórias acadêmicas e profissionais 

das pessoas que chegavam na gestão. Michele Abreu Arroyo, presidente do Instituto a partir de 

2015, é historiadora de formação e assumiu a Diretoria de Patrimônio na Prefeitura de Belo 

Horizonte por mais de uma década (1999-2012). Enquanto era diretora, fez seu mestrado e 

doutorado em Ciências Sociais, onde desenvolveu pesquisas na área de patrimônio cultural. 

Passou depois à superintendência do Iphan em Minas Gerais (2013-2015), onde ficou até 

assumir a presidência do Iepha. 

Com sua entrada, Michele Arroyo nomearia Françoise Jean de Oliveira Souza como 

diretora de Proteção e Memória. Françoise tem graduação, mestrado e doutorado em História e 

ocupou posições de gerência na Diretoria de Patrimônio/PBH desde 2004, sob a coordenação 

de Michele. A historiadora esteve à frente da DPM no Iepha entre 2015 e 2018, quando retornou 

à Prefeitura de Belo Horizonte como diretora de Patrimônio Cultural, Arquivo Público e 

Conjunto Moderno da Pampulha na Fundação Municipal de Cultura. Em entrevista concedida 

a um portal virtual de notícias na ocasião do evento sobre o Inventário do Rio São Francisco na 

Praça da Liberdade, a diretora afirmaria a importância daquele projeto ao dizer: rompe-se com 

a visão tradicional e antiga que patrimônio é só edificação, história oficial, grandes eventos107. 

Parece, portanto, que as novas chefias estavam deveras dispostas a “construir uma 

política pública de patrimônio que avança de um conceito linear de tempo e história e de uma 

noção material de patrimônio para a aproximação com o presente e o reconhecimento da 

atividade, do processo e do produto cultural”, como Michele colocaria na apresentação do 

Caderno (IEPHA, 2015a, p. 5). Nesse sentido, se fora possível para aquela gestão empreender 

tal promoção, isso se deveu à consolidação da metodologia participativa que tinha sido 

formulada na GPI e apresentava um processo de pesquisa que se alinhava aos interesses de uma 

presidente e uma diretora que já acumulavam experiência técnica nas políticas de patrimônio. 

Por um lado, esse processo de apropriação dos trabalhos da Gerência, mesmo com seus 

motivos ulteriores, significou para a equipe da GPI oportunidades de desenvolver ações com 

um respaldo importante por parte da gestão. Inicialmente, a valorização da política de 

 
107

 SEBASTIÃO, Walter. Rio São Francisco invade Praça da Liberdade em mostra do Iepha. Portal Uai, 24 out. 

2015. Disponível em: <shorturl.at/cGHI8>. Acesso em 19 dez. 2019. 
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patrimônio imaterial trouxe as atividades da Gerência para o centro no planejamento do Iepha, 

concedendo-lhe mais recursos para dar andamento às ações de pesquisa e salvaguarda. Se o rio 

São Francisco inundou a praça da Liberdade como estratégia de definição da imagem do 

governo estadual, isso também possibilitou à Gerência promover os resultados da pesquisa para 

um público mais amplo, divulgar o material produzido e acionar o orçamento para trazer 

detentores do norte do estado para a capital e reforçar os laços com aquelas pessoas. 

Enquanto em 2012 se comemorava o dia do patrimônio com a presença de bandas de 

música e outros patrimônios imaginados108, agora eram pessoas das próprias coletividades 

envolvidas na pesquisa que vinham com seus corpos ocupar o cartão postal do centro 

belorizontino. A publicidade foi tamanha que tive conhecimento daquela programação como 

público, antes mesmo de ingressar no Iepha, e o evento contou com a adesão expressiva de uma 

população mais ampla. Percebemos, desse modo, como a Gerência em certa medida se 

deslocava de uma posição relativamente isolada para a frente do Instituto, alinhando-se mais 

aos olhares coletivos (HEINICH, 2009) trazidos pelas novas chefias. 

É preciso, no entanto, aprofundarmos nas relações de poder que começaram a ser tecidas 

entre equipe técnica, gerência, diretoria, presidência e secretaria de cultura para entendermos 

como essa valorização retornaria à Gerência sob a forma de demandas e como isso impactou os 

processos de registro seguintes109. 

Talvez uma das principais marcas dessa gestão tenha sido assumir o projeto de 

regionalização das ações do Iepha. A portaria n. 36/2008 prezava pelo princípio da 

descentralização da gestão do patrimônio no estado, mas até então não havia sido enfrentada 

como diretriz na atuação do Instituto. Já vimos como desde os anos 1980 algumas equipes 

buscaram deslocar seus olhares da região central do estado para o norte mineiro e mesmo os 

primeiros registros foram concernentes a patrimônios localizados naquela região, mas tais ações 

tinham sido resultadas da união entre percepções de técnicos específicos e demandas que 

chegavam ao Iepha. Não configuraram, portanto, plano de ação da direção do Instituto. Assim 

como se deu no caso dos processos de registro com a portaria 47, podemos entender o 

movimento de construção da portaria 36 como uma tentativa de rotinizar em procedimentos 

administrativos aquelas premissas que já circulavam por setores da instituição.  

 
108 Conforme vimos no capítulo 2. 
109 O Iepha é uma fundação que até 2018 compunha a administração indireta da Secretaria de Estado de Cultura 

de Minas Gerais (SEC). No ano de 2019, no governo de Romeu Zema, a SEC foi transformada em subsecretaria 

com a fusão e criação da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT).  
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A partir da leitura de algumas notas técnicas produzidas pela equipe da GPI, podemos 

observar indicativos da gestação desse projeto de descentralização. Na minuta em resposta ao 

pedido de registro das congadas de Minas Gerais110, além do argumento da participação dos 

detentores para complementação da documentação a ser enviada, pedia-se o mapeamento dos 

grupos de congado presentes no estado: 

 

No caso das Congadas de Minas Gerais e suas manifestações, abrangeria todas as 

comunidades do estado que realizem celebrações que envolvam Congada e suas 

manifestações. Assim, recomenda-se que se faça um inventário de identificação dos 

grupos praticantes destas manifestações (Minuta Of. 000/2008 - PR) 

 

Nota-se já naquele momento, desse modo, a abertura da equipe técnica para a condução 

de um processo de registro que abrangesse todos os grupos de congado no estado, porém se 

recorre ao instrumento do inventário – lembremos que até então era o que se tinha à mão, 

segundo a arquiteta Angela Dolabela –, e orienta que tal levantamento seja produzido pelo 

próprio proponente e posteriormente enviado ao Iepha. Alguns anos depois, entretanto, seria 

possível perceber que tal descentralização havia sido incorporada na narrativa da equipe com a 

criação de projetos que contemplavam áreas mais amplas em todo o estado, e não apenas 

patrimônios específicos em localidades delimitáveis.  

Na nota técnica 04/2012, sobre o registro do fogão a lenha, afirmava-se que, mesmo se 

o pedido tivesse cumprido as premissas necessárias, tanto legais como as compartilhadas pelo 

olhar coletivo da Gerência, a equipe entendia que o fogão não deveria ser tomado isoladamente 

como objeto de registro, mas sim integrado a um estudo mais abrangente sobre a “Culinária 

Mineira”. Resposta semelhante viria na nota técnica 06/2014, de 29 de setembro, em resposta 

ao pedido encaminhado pelo Ministério Público de Minas Gerais de proteção do conhecimento 

tradicional associado ao uso da lobeira, uma planta nativa da região da Serra do Caraça. Citando 

o processo de registro da Comunidade dos Arturos, que inventariou as práticas de benzeção e 

dos conhecimentos associados às plantas, a equipe afirmava já ter iniciado estudos relacionados 

à temática e reconhecia a importância do pedido, mas afirmava também que a pesquisa deveria 

fazer parte de um projeto mais amplo: 

 

vale salientar que a pesquisa deve fazer parte de um estudo maior que visa o 

conhecimento desses saberes em todo o Estado de Minas Gerais e poderiam integrar 

o Projeto Rezas, Curas e Benzeções, pelo caráter associativo existente entre os temas 

(IEPHA, NT 06/2014). 

 

 
110 Discutimos a produção da nota técnica no capítulo 2. 
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O que percebemos com essas duas respostas, portanto, é o interesse da equipe técnica 

em promover pesquisas mais abrangentes que alcançassem diferentes regiões do estado. Se, em 

um momento anterior, o mapeamento dos congados pelo estado deveria ser feito pelo 

proponente, agora essa tarefa já competiria à alçada do Iepha. Esse interesse vinha muito 

inspirado pelo Inventário Cultural do Rio São Francisco, que estava em andamento naquele 

período. Observamos que um dos motivos pelos quais os técnicos do Iepha reconhecem aquele 

inventário como divisor de águas no Instituto é justamente o fato de ter sido o primeiro projeto 

a responder à proposta de regionalização. 

Assim, a partir de 2015, aquilo que fora gestado durante as gestões anteriores e 

apropriado pelos técnicos como um caminho a seguir seria tomado pela nova gestão como ação 

prioritária. Aos olhos da presidência que chegava, aquela pesquisa era tanto um piloto de 

inventário participativo que dera certo, como mostrava os potenciais de expandir a metodologia 

de uma mesorregião para todo o estado. Portanto, o Inventário foi um projeto que permitiu à 

gestão tanto celebrar a participação da sociedade e trazer os patrimônios imateriais à frente da 

secretaria de cultura e do governo estadual como também aderir à ideia da descentralização e 

começar a pensar em processos de registro que atendessem a todas as regiões do estado, algo 

que interessava muito a um mandato que tentava atender às várias mesorregiões e melhorar os 

níveis de satisfação do eleitorado. É nesse contexto que viria a abertura para os processos de 

registro das folias e também dos saberes e expressões associadas às violas. 

 

4.2 Pedidos que se tornam processos: operações de seleção e abertura dos registros   

 

De acordo com a portaria Iepha n. 47/2008, a condução dos processos de registro deve 

atender a etapas necessárias. Inicialmente, um pedido de registro precisa ser encaminhado ao 

Instituto, por meio de instituições da administração pública, associações ou também qualquer 

cidadão. Esse pedido deve ser acompanhado por uma documentação que descreva a expressão 

proposta para registro, justifique sua importância, apresente informações históricas, materiais 

audiovisuais disponíveis e demonstre a anuência de seus praticantes, os chamados detentores, 

para a instauração do processo. Vimos que essa anuência seria entendida como uma “declaração 

formal de representante da comunidade produtora do bem ou de seus membros, expressando o 

interesse”. 

Uma vez encaminhado o pedido à Presidência do Iepha, ele passa a ser analisado pela 

Direção de Proteção e Memória (DPM), representada pela equipe da Gerência de Patrimônio 

Imaterial, que emite um parecer por meio de nota técnica, favorável ou não à abertura do 
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processo de registro. Em caso de indeferimento, o proponente pode interpor recurso sobre o 

qual a equipe da GPI deve produzir um novo parecer e dessa decisão não cabe recorrer111. Caso 

o parecer seja favorável, o pedido comumente é levado ao Conselho Estadual do Patrimônio 

Cultural de Minas Gerais (Conep) e seus membros aprovam a instauração do registro, que então 

é instruído pela equipe técnica da GPI112. 

Ao final desse processo, o dossiê de registro com seus anexos é encaminhado a um 

conselheiro, ou outra pessoa convidada que tenha alguma experiência identificada com o objeto 

de estudo, que fica responsável por redigir um parecer a respeito da pertinência do registro. A 

deliberação pelo registro entra na pauta da próxima reunião do Conep, onde o processo de 

pesquisa é apresentado pela equipe da GPI aos conselheiros através de slides em PowerPoint, é 

feita a leitura do parecer e os membros votam pelo registro da expressão como patrimônio 

cultural de Minas Gerais. A figura 09 resume as etapas do processo de registro, bem como os 

procedimentos, documentos e agentes envolvidos, segundo a legislação. 

 

FIGURA 09 – Etapas para condução de processos de registro, segundo portaria Iepha n. 

47/2008 

 
Formulação própria a partir de dados informados pela portaria e minha observação (2019). 

 

 
111 A portaria prevê prazos máximos para cada etapa, mas, nas práticas cotidianas, não são seguidos à risca. Os 

pedidos circulam com velocidades diferentes entre as instâncias. Às vezes, a passagem é quase instantânea, 

enquanto em outras a documentação fica parada em alguma mesa no meio do caminho por certo tempo. 
112 Durante o ano de 2019, em meio aos novos arranjos administrativos propostos pelo governo Zema, o conselho 

não foi convocado para nenhuma reunião. Apesar de ser uma prática corrente, a portaria não exige a deliberação 

do Conep para abertura de processos. Desse modo, os pedidos de registro recebidos que tiveram pareceres 

favoráveis naquele ano foram abertos pela própria Diretoria.   
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No caso com as folias e as violas, os processos de registro não chegaram ao Iepha 

estritamente por meio de pedidos acompanhados da anuência de seus detentores, como prevê a 

portaria. Assim como o projeto de regionalização, a equipe técnica já vinha ao longo dos anos 

configurando um entendimento de que aquelas expressões viriam a ser objetos de estudo para 

registro como patrimônio imaterial. No entanto, foi o encontro entre projetos antigos e 

interesses novos que tornariam aqueles os primeiros registros instruídos durante a gestão, na 

sequência do Inventário do Rio São Francisco113. É preciso, portanto, entender como folias e 

violas já tinham aparecido na GPI, quais elementos motivaram sua seleção naquele momento e 

também quais foram os movimentos posteriores da Gerência para justificar aqueles estudos à 

luz das premissas de participação. 

Começando pelas folias, vimos como essas expressões já estavam presentes há algum 

tempo na visão de técnicos do Iepha sob a forma de patrimônios imaginados114. A notícia de 

2008 sobre o livro de bolso escrito no município de Guaxupé já apresentava as folias como 

patrimônio imaterial do município. Naquela comemoração do dia do patrimônio em 2012, capa 

da edição de agosto do Jornal Bem Informado, podemos lembrar também que foi realizada uma 

exposição de bandeiras de folias na praça da Liberdade. A apresentação inclusive foi organizada 

por um técnico que tinha uma vivência no universo daquela prática e confeccionava estandartes. 

A experiência daquele técnico com as folias era compartilhada por muitas outras pessoas 

que circulavam pelo Iepha, das pessoas que concentravam maior poder de decisão aos 

servidores terceirizados, o que, por sua vez, refletia as percepções de certos grupos de mineiros 

e mineiras sobre a importância das folias em suas vidas. Na visão da gerente da GPI, 

 

quando a gente estava estudando as folias e eu conversava com a faxineira e falava que a gente 

estava fazendo [o registro], vinha a memória da folia na vida dela... eu conversava com outra 

pessoa, falava com a minha avó, com a minha mãe... são elementos que estão na história e na 

memória dos mineiros [...] desde quando eu entrei no Iepha, eu já ouvia falar de folia... [...] já 

tinha uma perspectiva do gerente de que o estudo das folias acontecesse, provavelmente já 

tinha sido demandado algumas vezes, e pensando em uma perspectiva, assim, de Minas Gerais, 

é congado e folia... o registro do congado já estava sendo feito pelo Iphan, então o Iepha ia 

fazer o processo de registro das folias... 

 
113 Veremos, por exemplo, que na visão da Gerência a pesquisa para registro das folias começara em meados de 

2014 com a organização de um curso de capacitação no município de Uberaba, no Triângulo Mineiro. No entanto, 

a capa da edição de janeiro de 2015 do Jornal Bem Informado mostra os interesses das novas chefias ao apresentar 

o início do processo de pesquisa com as folias como destaque da edição. Esse movimento prenunciava também os 

olhares que seriam destinados aos patrimônios imateriais, envoltos por muita publicidade. 
114 Propositalmente, não apresentei até o momento uma definição para as folias, pois os processos de conceituação 

dessa prática durante a pesquisa para o registro estiveram associados aos instrumentos de participação e serão aqui 

analisados.   
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Notamos, pois, que, sendo entendidas como uma expressão representativa da “cultura 

mineira”, parecia que mais cedo ou mais tarde as folias acabariam sendo objeto de 

reconhecimento como patrimônio do estado115. Durante o inventário na região do São 

Francisco, as folias foram uma das expressões mais identificadas nos municípios pesquisados 

e esse resultado pôde materializar em dados de pesquisa o que já aparecia no imaginário 

daqueles técnicos mineiros. Desse modo, com a conclusão do projeto, as folias foram uma das 

indicações para registro apresentadas pela GPI ao restante da instituição e ao Conep no início 

de 2016, juntamente com a cozinha tradicional do norte do estado, as incelenças e rezas, os 

povos e comunidades tradicionais do Rio São Francisco, o modo de fazer e tocar o roncoio e 

também o modo de fazer e tocar a viola caipira116. 

No entendimento técnico da equipe da Gerência, todos aqueles potenciais patrimônios 

atendiam às premissas da política de patrimônio imaterial. Identificados a partir dos mapas de 

percepção e entrevistas com detentores, eram referências culturais levantadas a partir da 

participação das populações locais. Além disso, concerniam expressões praticadas por 

comunidades e coletividades historicamente marginalizadas pelas ações do Estado. Algumas 

delas, como as incelenças e os saberes associados ao roncoio, eram referências exclusivamente 

encontradas na região sanfranciscana que expressavam a diversidade cultural do estado e 

enfrentavam ainda riscos iminentes à sua continuidade. Como vimos, todos esses pontos eram 

critérios que haviam sido construídos ao longo da trajetória da GPI e que a essa altura já estavam 

formalizados em uma versão preliminar do documento redigido pela Gerência que informava a 

abertura de processos de registro117. 

Uma vez apresentadas as possibilidades de registro pela equipe técnica, no entanto, 

restou à gestão selecionar quais seriam trazidas para o planejamento do Instituto. Não por acaso, 

foram as folias e os modos de fazer e tocar a viola os processos escolhidos, seleção essa fruto 

de uma união de variáveis. Se as folias já tinham uma história na trajetória do Iepha, as violas 

 
115 Percebemos também na fala da historiadora a recorrência dos esforços de diferenciação da política estadual de 

patrimônio em relação ao instituto federal. 
116 Segundo o inventário, as incelenças são rezas cantadas principalmente por mulheres em rituais fúnebres para 

garantir a passagem da alma da pessoa falecida e na época das secas para invocação das chuvas. Os pesquisadores 

identificaram riscos à continuidade dessas práticas principalmente devido ao desinteresse de parte da população. 

O roncoio, por sua vez, é um instrumento fabricado a partir de um tronco de árvore ocado, cuja extremidade 

anterior é coberta por couro e a parte traseira é aberta. O instrumento é tocado por duas pessoas, uma que senta 

sobre o tronco e produz batidas no couro e outra que fica atrás e manuseia uma vara que fica presa no interior do 

roncoio. Encontrado apenas na região do São Francisco, ele é tocado em diversas expressões, como o batuque, a 

dança do carneiro e a dança de São Gonçalo. A pesquisa identificou que restavam poucas pessoas vivas que 

dominavam os conhecimentos de como construir e tocar o instrumento. 
117 IEPHA. Definição GPI n. 01/2017. Critérios definidos pela Gerência de Patrimônio Imaterial (GPI) para 

abertura dos Processos de inventário para fins de registro de bens culturais imateriais. 
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tinham aparecido pela primeira vez como resultado das pesquisas no vale do São Francisco, 

assim como o roncoio, as incelenças e as outras indicações para registro. Entre aquelas seis, no 

entanto, folias e violas, como expressões que ultrapassavam a região e estavam distribuídas por 

todo o estado mineiro, alinhavam-se ao propósito da regionalização e permitiriam ao Iepha 

expandir suas escalas de atuação na promoção de processos de registro mais abrangentes118. 

Somavam-se ainda a essas decisões outros interesses, que eram motivados por emoções 

e relações pessoais. O secretário de cultura e presidente do Conep, Angelo Oswaldo, acumulava 

também em sua biografia aqueles afetos com relação às folias119. Sua proximidade com a 

expressão que passou a ser objeto de estudo ficou muito evidente quando, na ocasião da reunião 

do Conep para deliberação sobre o registro, abriu sua fala saudando um querido amigo do 

município de Uberaba, dono de uma folia bonita naquela região. 

Angelo Oswaldo é um político que concentrou ao longo de sua trajetória redes de poder 

por ter ocupado sucessivamente posições de influência no âmbito da administração pública em 

níveis municipal, estadual e federal. Entusiasta e defensor das políticas culturais, o mineiro 

teceu ao longo das décadas relações com lideranças locais e agentes da cultura que lhe 

permitiram acumular expressivo capital político – podemos considerar sua própria indicação à 

Secretaria de Estado de Cultura naquele momento como uma estratégia conciliatória do governo 

eleito que buscava construir sua autoimagem. A partir da noção apresentada por Geertz (1998), 

podemos compreender o secretário como um agente com características carismáticas que 

exercia seus poderes de influência sobre as decisões que definiam as agendas da secretaria de 

 
118 Após a instrução desses processos de registro, a instituição seguiu para outros caminhos, suscitados por novas 

demandas que foram surgindo, e as demais indicações de registro do Inventário foram ultrapassadas por outros 

pedidos que preencheram o planejamento da DPM até 2022. Segundo a Deliberação Conep n. 02/2016, de 23 de 

fevereiro, foram aprovadas no Plano Estadual de Proteção do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, biênio 2016-

2017, além das folias e os modos de fazer e tocar as violas, a abertura dos processos para registro do modo de fazer 

e tocar o roncoio e das comunidades tradicionais do Rio São Francisco, mas estes não avançaram. 
119 Angelo Oswaldo de Araújo Santos nasceu em 7 de dezembro de 1947, em Belo Horizonte/MG. É neto de José 

Oswaldo de Araújo, ex-prefeito da capital mineira e ex-presidente da Academia Mineira de Letras. Graduou-se 

em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1971 e cursou jornalismo no Instituto Francês de 

Imprensa em Paris, com uma bolsa do governo francês (1973-1975). Em Ouro Preto, foi conselheiro na Fundação 

de Arte de Ouro Preto – FAOP (1971-1981), secretário municipal de Turismo e Cultura (1977-1988), assim como 

prefeito por três gestões (1993-1996/2005-2008/2009-2012). Durante o governo Sarney (1985-1990), atuou no 

Ministério da Cultura na gestão de Celso Furtado, ocupando os cargos de secretário da então Secretaria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN (1985-1987), chefe de Gabinete do Ministério e ministro de 

Estado interino. Foi representante brasileiro em missões no âmbito da Unesco e assinou o convênio de criação da 

Organização das Cidades do Patrimônio Mundial. É membro da Academia Mineira de Letras, sócio efetivo do 

Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro. Em Minas Gerais, atuou como secretário de Estado da Cultura na gestão de Itamar Franco (1999-2002) 

e de Fernando Pimentel (2015-2018). 
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cultura, inclusive do Iepha120. Nesse sentido, considero que seu apreço pelas folias compôs uma 

das variáveis que levou à seleção daquela indicação entre as demais e à abertura do processo. 

Se a posição de Angelo Oswaldo no processo das folias desvela-se a partir das 

percepções do pesquisador que acompanhava esses eventos à medida que aconteciam, no caso 

do processo com as violas sua influência mostra-se explícita para qualquer um que se debruce 

sobre a documentação, sob a forma de um bilhete redigido a próprio punho. Concomitantemente 

à conclusão do Inventário, tramitava na Assembleia Legislativa um projeto de lei que declarava 

“patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado a manifestação musical ‘Viola Caipira 

Mineira’” (PL n. 1921/2015), resultado de articulações que já vinham sendo tecidas por um 

grupo de violeiros para o reconhecimento de suas expressões musicais como patrimônio 

cultural. Em 22 de julho de 2015, o secretário solicitaria à presidente do Iepha a apreciação do 

respectivo projeto de lei que enviava em anexo e a abertura do processo de registro. No bilhete 

em papel timbrado, lê-se com sua caligrafia: 

 

Em 22.07.2015 

Presidente Michele Arroyo, 

à vista do projeto de Lei do Dep. João Alberto, já aprovado na Comissão de Constituição e 

Justiça da Assembleia e em marcha batida rumo à aprovação, venho solicitar-lhe a abertura 

de Processo de Registro da “Viola Caipira Mineira” como Patrimônio Imaterial. Assim, 

abreviaremos o hiato entre a sanção da Lei e o devido Registro pelo IEPHA/MG. Há grande 

expectativa quanto ao Registro. 

Cordialmente, 

Angelo Oswaldo  

SEC/MG 

        

O pedido representava exatamente o que técnicos do Iepha buscavam evitar nos 

primeiros anos da política de patrimônio imaterial. Mesmo originado a partir dos interesses de 

um grupo de violeiros na ponta, chegava à GPI como uma demanda unilateral vinda do próprio 

secretário de cultura, depois de ter atravessado o gabinete de um deputado e o plenário da 

Assembleia Legislativa. Nos termos legais, não deixava de ser legítimo, afinal vimos a partir 

 
120 Combatendo a tendência de reduzir o conceito weberiano a dimensões psicologizantes, Geertz (1998) afirma 

que o carisma está relacionado à proximidade privilegiada do carismático aos centros ativos da ordem social, “onde 

ideias dominantes fundem-se com as instituições dominantes para dar lugar a uma arena onde acontecem os 

eventos que influenciam a vida dos membros [da] sociedade” (p. 184). 
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da Portaria n. 47/2008, em consonância à legislação estadual e federal, que pedidos de registro 

podem ser encaminhados por instituições da administração pública. Destoava, no entanto, das 

maneiras como a equipe da Gerência havia trabalhado até então, privilegiando pedidos vindos 

dos próprios grupos detentores. 

Podemos entender, assim, que se a nova gestão trazia os patrimônios imateriais ao 

centro, a partir de seus entendimentos sobre a política de patrimônio e como estratégia de 

visibilidade do governo, também carregava junto suas próprias definições do que seria passível 

de registro e os colocava na mira para a mediação de interesses. Nesse cenário que se desenhava, 

como nós técnicos poderíamos, então, aceitar as demandas advindas das conciliações de 

vontades políticas, sobre as quais haveria “grande expectativa”, sem deixar de prezar pela 

participação das coletividades diretamente envolvidas com a pesquisa?  

Em frente a essas solicitações vindas de cima, o que observei na equipe da GPI foram 

esforços para a configuração de narrativas que tanto justificassem a relevância daqueles estudos 

como identificassem os grupos praticantes. Nesse processo, o Inventário Cultural do Rio São 

Francisco firmou-se como uma espécie de mito fundador para os registros das folias e dos 

saberes e expressões associadas às violas, como se observa na fala do gerente da época: 

 

do projeto do São Francisco, que nos permitiu uma aproximação com as comunidades, só pra 

você ter uma ideia do quanto ele é importante, vai sair folia, vai sair viola, está saindo agora 

o inventário das farinhas, né... o próprio tombamento da Escola de Aprendizes Marinheiros 

em Buritizeiro foi pelo Inventário, hoje a gente está com um processo de tombamento em 

Januária que também é fruto desse processo, então ele continua dando frutos... 

 

Nesse sentido, por mais que a seleção dos processos de pesquisa para registro das folias 

e com as violas tenha sido informada pelo encontro entre os desejos da presidência em 

institucionalizar processos regionalizados e as emoções e relações pessoais de um secretário 

que fez carreira na administração pública da cultura, o processo de inventário na região do São 

Francisco respaldava tecnicamente aquelas decisões. Mesmo com outros interesses que traziam 

as demandas para a Gerência, na visão de seus técnicos sabia-se que os pedidos tinham 

fundamento, pois já haviam sido identificados desde a pesquisa anterior no inventário, a partir 

dos mapas de percepção e das entrevistas. Portanto, a partir dessa trajetória, o reconhecimento 

das folias e dos saberes e expressões associadas às violas como patrimônios imateriais estariam 

alinhados às percepções e desejos das “comunidades”. O historiador deixa bem marcada a 

importância do trabalho da Gerência em relação às outras vontades em jogo, ao lembrar de 

como as coisas se sucederam naquele período: 
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insistiram que violas era por conta de uma demanda de determinado grupo político, mas não 

era só isso... as violas já tinham sido identificadas no São Francisco, já tinha sido previsto que 

seria feito, talvez não na ordem que foi, mas ela já seria estudada [...] por isso que eu, como 

técnico, tendo sempre a relativizar esse discurso... ótimo, teve uma demanda política que juntou 

com uma realidade técnica e aí juntou os melhores dos mundos, você criou uma sinergia para 

a coisa acontecer... porque se você tem uma demanda política, mas não tem um respaldo 

técnico, aí tem um problema... 

 

É possível perceber, portanto, como argumentos técnicos foram sendo mobilizados 

posteriormente para justificar decisões políticas que foram tomadas em outros espaços. Como 

elementos que fortaleciam aquele entendimento, outras peças foram sendo reunidas na 

construção de histórias para os pedidos de registro. Um olhar etnográfico sobre o que foi 

escolhido e o que ficou de fora no arranjo documental (VIANNA, 2014) dos dossiês ajuda a 

compreender essa configuração narrativa. 

No caso das folias, foi anexado um pedido de registro que já havia chegado à Gerência 

em 2012 por meio de uma consultoria que enviara o dossiê de registro municipal das folias de 

Presidente Olegário, mas que, até aquele momento, estava arquivado para estudos futuros. Além 

desse pedido, juntou-se uma nota técnica redigida pela Gerência em 2015 em resposta ao 

projeto de lei n. 2730/2015 que dispunha sobre a “proteção e preservação da folia de reis e 

congado no estado de Minas Gerais” (IEPHA, NT 08/2015)121. Nessa nota, a Gerência 

posicionava-se contra a proposta, atentando que não caberia ao poder Legislativo o poder de 

definir patrimônios, mas reconhecia sua relevância indicando que a partir do Inventário do Rio 

Francisco já estavam em andamento os estudos para registro das folias122. 

Já no dossiê dos saberes e expressões associadas às violas, reuniu-se a nota técnica da 

GPI em resposta àquele projeto de lei que declarava a viola como patrimônio do estado, mas a 

carta de Angelo Oswaldo não compôs o conjunto de documentos. No decorrer do texto, ainda, 

aciona-se o próprio registro anterior das folias para justificar que também naquela pesquisa 

havia sido identificada a importância do instrumento musical na vida de mineiros e mineiras 

(IEPHA, 2018b). Entendo que a anexação desses outros pedidos de registro e projetos de lei e 

a referência a estudos passados serviram como testemunhos da precedência e da validade 

daqueles processos, provas de que os registros encontravam respaldo em setores da sociedade. 

 
121 Uma nota técnica já havia sido produzida anos antes pela DPM em resposta ao Projeto de Lei n. 744/2011, que 

também previa a proteção da “Folia de Reis e Congado em Minas Gerais”. A mesma não foi incluída na 

documentação administrativa do dossiê, mas reitera que essa prática já circulava nos pensamentos dos técnicos há 

algum tempo.  
122 Na introdução do dossiê de registro, somavam-se ainda à narrativa o inventário da folia de reis no processo de 

registro da Comunidade dos Arturos em 2014 e a constatação de outros registros municipais através da 

documentação do Programa ICMS Patrimônio Cultural (IEPHA, 2017). 
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Localizavam reivindicações para aquelas pesquisas em lugares outros que não apenas demandas 

vindas da secretaria de cultura. Nos termos colocados pelo gerente, esses documentos ajudavam 

a pender a balança em favor da “realidade técnica” sobre a “demanda política”. 

Esses movimentos de construção da trajetória institucional, através do apagamento de 

alguns eventos e a fixação de outros, ficam mais evidenciados na leitura do Relatório Final do 

Inventário do Rio São Francisco. Nesse momento – o relatório foi escrito em 2016 –, não apenas 

aqueles pedidos e projetos de lei já haviam chegado à Gerência, como os processos para registro 

das folias e violas já estavam no planejamento e inclusive a pesquisa sobre as folias estava em 

andamento. Na seção sobre as indicações para registro, encontramos, dentre os argumentos 

apresentados, uma continuidade lógica entre os resultados do inventário participativo e o 

propósito de regionalização do Instituto, apresentando como resultado da estrita análise técnica 

a decisão por conduzir aqueles processos. Nesse sentido, o que era consequência passava a ser 

apresentado como causa:   

 

Os mapas de percepção elaborados nos Fóruns de Inventário para fins de Salvaguarda 

do Patrimônio Cultural Imaterial do Vale do São Francisco e as pesquisas de campo 

apresentaram cerca de 80 referências culturais associadas à Folia, número 

significativo e que indica a importância desse bem cultural para a população local [...] 

desde 2014 o IEPHA/MG tem desenvolvido e colocado em prática o Projeto de 

Inventário Cultural para fins de Registro das Folias de Minas Gerais. O Projeto irá 

abranger todo o Estado, por meio de parcerias com prefeituras, organizações não 

governamentais, pesquisadores colaboradores, sociedade civil e principalmente com 

seus protagonistas: os foliões. A metodologia parte do princípio de descentralização 

da gestão pública, instituído pela Portaria do IEPHA/MG Nº 36/2008, e é também 

uma prerrogativa de atuação da Gerência de Patrimônio Imaterial. O objetivo é 

identificar e inventariar os diversos grupos de Folia de Reis existentes em todas as 

dezessete regiões do Estado de Minas Gerais (IEPHA, 2016b, p. 41-42, destaques 

meus). 

 

A narrativa fortalece ainda mais o encadeamento dessa sequência de eventos ao unir um 

projeto ao outro como elos na cadeia de ações do Instituto. Segundo o relatório, a salvaguarda 

do que foi identificado no inventário poderia ser realizada a partir dos registros daquelas 

expressões: “Neste sentido, as Folias e outros bens associados à sua prática, localizados no norte 

de Minas, serão incorporados e terão suas ações de salvaguarda contempladas no âmbito do 

Projeto Folias de Minas, que se sucederá ao longo dos próximos anos” (p. 42). 

A mesma estratégia discursiva pode ser percebida com referência às violas: 

 

No decorrer das pesquisas do Inventário dos bens culturais, observou-se a viola caipira 

como instrumento de relevância presente em inúmeras referências identificadas. 

Dessa forma, indica-se o Registro do modo de tocar e o modo de fazer a viola na 

região do São Francisco, uma vez que a proposta está integrada ao Projeto Viola 
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Caipira, iniciativa da Gerência de Patrimônio Imaterial do IEPHA/MG que visa 

contemplar a prática da viola tradicional em todo o Estado (p. 54). 

 

Dessa maneira, percebemos que rapidamente os técnicos da Gerência se apropriaram da 

proposta de regionalização. Como veremos daqui em diante, aquela nova demanda rotinizou-

se como cenário de trabalho da instituição e precisou ser acolhida pelos profissionais. A 

sedimentação dessa narrativa linear que apagou sobreposições e externalidades foi a maneira 

encontrada por aqueles técnicos para manter uma aproximação com os jeitos de trabalhar que 

já vinham caracterizando o trabalho da Gerência. Entender e apresentar as folias e violas como 

resultados do Inventário do São Francisco permitia ultrapassar os interesses políticos e rastrear 

as origens daqueles registros até um contexto participativo de pesquisa. 

A possibilidade de encontrar indicativos de processos atuais em pesquisas anteriores 

permite validar de maneira ad hoc estudos que surgem de outros interesses e fortalece a 

produção de verdades: tudo se passa como se tivesse sido pensado pelos técnicos desde sempre, 

sem influências externas, em um processo de naturalização das decisões políticas123. Com o 

andamento das pesquisas, essas histórias foram sendo rotinizadas e ao final dos estudos já eram 

reproduzidas como versões naturalizadas da origem dos processos. 

Apresentados os contextos em que essas pesquisas aconteceram, passarei no próximo 

capítulo a analisar como se desenvolveram na prática do trabalho cotidiano e como os 

entendimentos trazidos com aquela gestão obrigaram a Gerência a pensar seus modos de 

trabalhar. 

  

 
123 Essas estratégias seguiram aparecendo nos anos seguintes. A Gerência de Identificação e Pesquisa abriu em 

2019 o cadastro para inventário das farinhas de milho e mandioca, por exemplo. Esse estudo não apenas teria sido 

antecipado pelo inventário da região do rio São Francisco, como vimos na fala do gerente algumas páginas atrás, 

como pode ser rastreado de volta até aquelas viagens exploratórias nos anos 1980, quando algumas casas de farinha 

foram identificadas. O mesmo processo tende a acontecer com o registro que foi aberto para instrução futura sobre 

as bandas de música em Minas Gerais. Aqueles eventos e publicações do Iepha onde tais expressões apareceram 

por tanto tempo como patrimônios imaginados, e que eu apresentei aqui como indícios da concorrência de olhares 

coletivos sobre os patrimônios imateriais, poderão ser retomados como justificativa para a legitimidade do estudo.   
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5. OS MEANDROS DA PESQUISA: USOS E EFEITOS DOS INSTRUMENTOS 

PARTICIPATIVOS 

 

A nova gestão, que ao mesmo tempo valorizou e identificou na política de patrimônio 

imaterial um meio para concretização de seus interesses e também desejou tomar a 

descentralização como diretriz de suas ações, apresentou à Gerência os desafios de instruir 

processos em escalas mais amplas. Acredito que os registros com as folias e as violas trouxeram 

situações que começaram a ser evidenciadas no Inventário Cultural do Rio São Francisco, mas 

não necessariamente estiveram presentes nos processos em Chapada do Norte e com os Arturos. 

A metodologia que até então se tinha à mão começou a se mostrar limitada e a extensão no 

escopo das pesquisas exigia também expandir as ferramentas. Era preciso instrumentalizar 

novas formas de compreender aquilo que estava sendo proposto como objeto de estudo. 

Estou interessado neste capítulo em compreender como os instrumentos de participação 

gradativamente pensados e implementados na metodologia da gerência foram mobilizados 

durante as pesquisas para registro das folias e dos saberes e expressões associadas às violas. 

Portanto, abordarei as políticas de patrimônio imaterial no Iepha a partir de seus instrumentos, 

sob a forma de mapas de percepção, viagens de campo, entrevistas e cadastros, em diálogo com 

a literatura sobre instrumentação da ação pública (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012a; 

2012b)124. Refutando perspectivas funcionalistas que encaram os instrumentos como meios 

racionalmente utilizados para atingir os objetivos das políticas públicas, compreendo com esses 

autores que não são nada neutros: portam valores, respondem a interpretações de como a vida 

social deve ser regulada e são informados por decisões políticas. Dessa maneira, colocam-se 

como problemas de pesquisa compreender as escolhas e os usos dos instrumentos que 

operacionalizam as ações governamentais, os motivos pelos quais se rotinizam alguns mais que 

outros e também os efeitos que são produzidos a partir dessas escolhas (LASCOUMES; LE 

GALÈS, 2012a). 

Compreender as decisões por usar um ou outro instrumento bem como os efeitos 

advindos das maneiras como foram usados na construção dos resultados das pesquisas permitirá 

aprofundar os sentidos da participação na perspectiva das técnicas da Gerência de Patrimônio 

Imaterial. Enquanto os modos como os registros foram selecionados e abertos apresentaram 

semelhanças informadas pelo contexto político, perceberemos que variáveis colocadas em cada 

 
124 Agradeço à Renata Mirandola Bichir pelas indicações de leitura quando comentou meu trabalho no 43º 

Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), em 

outubro de 2019.  
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momento levaram os profissionais da GPI a conduzir ambos os processos de maneiras mais ou 

menos distintas, demonstrando que existem diferentes jeitos de pesquisar. Nesse sentido, as 

pessoas que estavam presentes na equipe, na gestão e quem eram os detentores em diálogo 

fizeram diferença. Dimensões materiais, orçamentárias e gestionárias também entraram em 

cena e fizeram com que as técnicas precisassem produzir diversas mediações. 

A seguir, passaremos pelos momentos iniciais da pesquisa com as folias que resultaram 

na formulação e implementação do cadastro como instrumento de participação que buscou 

responder às demandas trazidas pelas chefias. Esse novo instrumento sobressaiu-se como 

diferencial do trabalho da Gerência e posteriormente adquiriu outros usos devido a demandas 

externas. Depois, entraremos no trabalho de campo propriamente dito, acompanhando algumas 

situações onde técnicas e detentores se encontraram e os resultados desses encontros para os 

processos de registro. 

Veremos que as normatizações dos procedimentos convivem com as contingências de 

eventos que não são altamente ritualizados, ao contrário do que acontece em outras políticas 

públicas, como no licenciamento ambiental (BRONZ, 2016), e que contextos diferentes 

produziram resultados diferentes em cada processo. Nesses meandros, a participação dos 

chamados detentores aconteceu de variadas formas, sendo acionada pela equipe nas tentativas 

de conciliação entre suas premissas de trabalho e vontades políticas. 

 

5.1 Nasce o cadastro 

 

Com a abrangência estadual da pesquisa com as folias, as técnicas da Gerência de 

Patrimônio Imaterial viam-se com a tarefa de estabelecer momentos de participação com os 

chamados detentores, nesse caso foliões, distribuídos por todos os territórios de Minas Gerais. 

A resposta encontrada foi a construção de um cadastro que foi disponibilizado em plataforma 

online, no qual foliões e seus familiares, associações, pesquisadores e prefeituras poderiam 

fornecer algumas informações sobre grupos de folia. Nesta seção, acompanharemos os 

processos de formulação e implementação desse instrumento e como se deu sua incorporação 

na metodologia da GPI a partir da celebração de seus potenciais participativos125. 

À maneira como surgiram os mapas de percepção, a criação do cadastro deu-se em tons 

experimentais, informada pelas percepções de que os modos de operar que se tinham até o 

 
125 Esta seção foi construída a partir da observação e análise de documentos da Gerência, alguns deles partes dos 

dossiês técnico-administrativos para registro das Folias de Minas e dos Saberes, Linguagens e Expressões Musicais 

da Viola em Minas Gerais, além das entrevistas e colaborações e de minha experiência de trabalho. 
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momento seriam insuficientes para dar conta das particularidades da pesquisa em andamento. 

Ainda anteriormente à chegada da gestão em 2015 e à abertura do processo de registro das folias 

no Conep, o gerente de patrimônio imaterial recebeu um convite da Fundação Cultural do 

município de Uberaba para ministrar um curso de capacitação para a equipe técnica de seu 

Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico. Em 29 de julho de 2014, foi encaminhado um 

ofício para a presidência do Iepha solicitando a liberação do gerente entre 25 e 29 de agosto 

para que nessas datas fosse ministrado o curso, com todas as despesas pagas pela Fundação. 

Naquele documento, lia-se o interesse do conselho em instruir o registro das folias de Santos 

Reis, que somavam mais de 160 grupos no município. Frente a um número tão elevado, a 

coordenação técnica pedia então um curso especificamente para compreender como poderiam 

conduzir inventário e registro daquela prática126. 

Outra vez, uma demanda batia à porta do Instituto e motivava as técnicas a pensarem 

sobre certos processos na Gerência. A proposta do curso casava-se com os interesses da equipe, 

que àquela altura já tinha compreendido que as folias seriam uma das indicações para registro 

a partir do Inventário Cultural do Rio São Francisco, e, portanto, representava uma 

oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre aquela expressão. Na entrevista que 

fizemos, Luis Mundim dividiu que o curso também foi entendido como uma maneira de testar 

a metodologia até então acumulada e expandi-la em outras direções. 

Uma versão piloto foi realizada no próprio Iepha, com técnicos do Instituto e de 

secretarias de cultura de alguns municípios vizinhos, e posteriormente foi levada para a cidade 

do Triângulo Mineiro. Observando a ementa do curso que foi promovido em Uberaba, percebe-

se que se aproveitou a ocasião para ministrar uma formação mais ampliada sobre a política de 

patrimônio imaterial. Foi realizado entre 26 e 28 de agosto de 2014 e totalizou 24 horas, 

distribuídas em oito horas diárias.  Em cada dia foi abordada uma etapa do processo de registro 

– identificação, inventário e dossiê –, dividido entre uma formação teórica no turno da manhã 

e atividades práticas no período da tarde. Aconteceu em um teatro e contou com a presença de 

nove capitães de folia convidados pela prefeitura, universitários, técnicos e gestores da 

fundação de cultura de Uberaba e de outros onze municípios da região que foram chamados 

para integrar o curso127. 

 
126 UBERABA. Ofício CONPHAU/FCU/E/81/2014. Ofício. 29 de julho de 2014. Documentação administrativa 

do Dossiê para Registro das Folias de Minas. Arquivos digitais da GPI. Projeto Folias. 
127 UBERABA. Ata do Curso de Capacitação em Processos de Pesquisa do Patrimônio Imaterial: O Inventário das 

Folias de Reis. Ata. 26 a 28 de agosto de 2014. Documentação administrativa do Dossiê para Registro das Folias 

de Minas. Arquivos digitais da GPI. Projeto Folias. 
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Assim como técnicos apoiaram-se sobre o inventário, instrumento que se tinha em mãos, 

para a realização de pesquisas anteriores, agora era a vez de se ancorar nas oficinas de mapas 

de percepção, que tinham demonstrado resultados positivos no projeto São Francisco. No 

primeiro dia, foram elaborados os mapas com o tema das folias. Aquele era o primeiro uso dos 

mapas de percepção com a finalidade de identificar referências culturais por um recorte 

temático, e não regional. Serviram, desse modo, mais como suportes onde se registravam os 

elementos que eram levantados pelos participantes que efetivamente um instrumento para 

mapear, ou territorializar, aquelas referências. Na percepção do historiador, a atividade foi um 

sucesso, pois permitiu aos técnicos locais sistematizarem as informações que tinham sobre as 

folias, compreender melhor em que consistia aquela prática, estreitar laços com os foliões 

presentes e identificar outros com quem poderiam futuramente entrar em contato e 

entrevistar128. No último dia, foi produzido um termo de consentimento onde os foliões 

presentes autorizavam a continuidade da pesquisa e se dispunham a contribuir com o que fosse 

necessário129. 

Intitulada “Capacitação em Processos de Pesquisa do Patrimônio Cultural Imaterial: O 

Inventário das Folias”, percebemos, portanto, que a atividade atendeu ao duplo propósito de 

servir como plataforma para o amadurecimento da metodologia da gerência e ser uma primeira 

incursão em campo para pensar sobre a pesquisa com as folias. Foi tanto um momento onde as 

técnicas puderam parar para pensar e falar sobre seu próprio modo de trabalhar, à medida que 

organizaram a ementa e ministraram propriamente o curso, como também fazer os primeiros 

mapas de percepção sobre as folias, atendendo à demanda inicial da fundação de cultura do 

município, mas ainda aos interesses próprios de pesquisa da Gerência. 

Nota-se que teve repercussões importantes naquela localidade, pois, duas semanas após 

a realização do evento, a presidência do Iepha receberia outra solicitação para organização do 

mesmo, agora da Casa de Cultura do município de Canápolis, cujos técnicos estiveram 

presentes em Uberaba. No e-mail, afirmava-se a importância do curso por ter proporcionado 

um melhor direcionamento para a instrução de inventários e dossiês de registro, assim como 

 
128 Além da presença de alguns foliões no evento, cabe considerar que as folias também apareciam como 

patrimônios imaginados em Uberaba. Em um município que concentra mais de 160 grupos, com uma população 

majoritariamente católica que acompanha os calendários festivos do catolicismo dito popular e ocupa cargos na 

administração pública, era de se esperar que alguns técnicos já tivessem conhecimento sobre grupos e foliões, às 

vezes até acompanhassem alguma folia. Além disso, aqui mais uma vez, encontramos a percepção da equipe 

técnica do Iepha de que, mesmo não configurando detentores, aqueles técnicos e gestores também eram 

representantes das narrativas locais, pessoas falando sobre seu próprio contexto, e, portanto, aquele momento 

configurava uma participação. 
129 IEPHA. Jornal Bem Informado, v. 8, n. 84, janeiro de 2015, p. 8. Documentação administrativa do Dossiê para 

Registro das Folias de Minas. Arquivos digitais da GPI. Projeto Folias. 
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lhes permitido conhecer mais a respeito da “cultura popular das Folias de Reis e suas 

especificidades de acordo com o local onde são realizadas”130. O curso acabou não acontecendo, 

provavelmente pelas limitações orçamentárias e a necessidade de percorrer outras regiões, mas 

aquele convite mostrava para a instituição o reconhecimento do trabalho da Gerência. 

A percepção positiva do gerente de patrimônio imaterial sobre a experiência em 

Uberaba e seus desdobramentos levou a equipe inicialmente a propor no pré-projeto para 

inventário e registro das folias uma metodologia baseada na promoção de cursos de capacitação 

similares. A fim de atender ao objetivo principal da pesquisa, que seria “identificar e inventariar 

os diversos grupos de Folia de Reis existentes em todas as regiões do Estado de Minas Gerais” 

(IEPHA, 2015b, p. 6), a equipe da GPI aplicaria cursos com agentes de prefeituras em 

municípios de todas as regiões. A ideia seria selecionar cidades que tivessem uma localização 

estratégica no sentido de conseguir reunir a maior quantidade possível de municípios do 

entorno131. 

A proposta, portanto, era uma extensão da experiência do projeto São Francisco, com a 

definição de cidades polo onde seriam organizadas as oficinas de mapas de percepção, mas 

aprimorada com o modelo de curso de capacitação testado em Uberaba. Uma vez capacitados, 

os agentes dessas prefeituras atuariam como multiplicadores da metodologia, formando outros 

municípios no levantamento das folias presentes em seus territórios. Naquela primeira versão 

do Projeto de Inventário Cultural para fins de Registro das Folias de Minas Gerais, lia-se que: 

 

O Projeto pretende abranger todo o Estado, por meio de parcerias com prefeituras, 

organizações não governamentais, sociedade civil e principalmente com seus 

protagonistas: os foliões. Essa metodologia parte do princípio de descentralização da 

gestão pública, instituído pela Portaria do IEPHA/MG Nº 36/2008 e aplicada em 

outros [projetos] da GPI. O sistema participativo tem por finalidade primordial 

orientar as ações de identificação e execução do Inventário de Proteção do Acervo 

Cultural de Minas Gerais – IPAC/MG – permitindo a participação efetiva da 

comunidade que promove a celebração, bem como a articulação em nível regional das 

políticas públicas de preservação do patrimônio cultural de Minas Gerais (IEPHA, 

2015b, p. 4). 

[...] 

Para execução do projeto será aplicada uma metodologia dialógica que busca a efetiva 

participação dos grupos de Folia, aliada ao conhecimento técnico, estrutura e 

legalidade do Estado, representado pelo IEPHA/MG. Essa estratégia de pesquisa dá 

voz não somente ao domínio técnico e científico do assunto, mas também ao 

conhecimento empírico de seus protagonistas, constituídos por diferentes referências, 

etnias, vivências e crenças. Esse modelo regionalizado e dialético compromete o 

 
130 CANÁPOLIS. Canápolis/MG - Solicitação Curso Patrimônio Imaterial em. E-mail. 11 setembro de 2014. 

Arquivos digitais da GPI. Projeto Folias. 
131 Inicialmente, considerou-se a divisão em dez regiões vigente desde 1995, proposta no Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG) 1996/1999. Depois, atendendo ao plano de governo estadual proposto pela gestão de 

Fernando Pimentel (2015-2018), passou-se a considerar a divisão em termos de dezessete territórios de 

desenvolvimento. 
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Estado a valorizar, fomentar e difundir, de forma concreta, o Patrimônio Cultural no 

qual se tornará responsável, bem como as prefeituras, a sociedade e a comunidade 

inventariada, visto que o trabalho foi e continuará sendo realizado por uma 

coletividade (p. 7)132. 

 

Primeiramente, devemos destacar o sentido concedido à participação nesse projeto. A 

metodologia participativa, entendida aqui como a promoção dos cursos com os agentes das 

prefeituras e a realização dos mapas de percepção com a presença de foliões, é o que permitiria 

instrumentalizar a pesquisa, dando andamento ao projeto em dimensões que alcançassem todo 

o estado e, consequentemente, atendessem ao propósito da regionalização definido pelo Iepha. 

Confirmamos, portanto, como rapidamente a equipe se apropriou da retórica da 

descentralização para apresentação de seus projetos, na proposição de um “modelo 

regionalizado e dialético”. Começamos a entender no capítulo anterior que aquela fora uma 

estratégia para a Gerência continuar no controle de suas atividades frente a demandas que 

começavam a chegar com mais frequência de instâncias superiores na hierarquia da Secretaria 

de Estado de Cultura. 

Frente àquela empreitada tamanha, restava às técnicas da GPI confiar na parceria com 

as prefeituras, estratégia conhecida no Instituto desde os anos 1980, como forma de superar as 

limitações operacionais da equipe sediada em Belo Horizonte. Nesse sentido, a “participação 

efetiva” dos grupos de folia seria aquilo que atestaria a validade e a legitimidade das 

informações produzidas pelas prefeituras e encaminhadas ao Iepha. A premissa da participação 

aparecia no projeto, com a centralidade atribuída à presença dos foliões naqueles eventos. Não 

bastava o “domínio técnico e científico” se este não estivesse alinhado ao “conhecimento 

empírico de seus protagonistas”, os chamados detentores133. 

De maneira similar ao pedido de Canápolis, em dezembro daquele ano, a prefeitura de 

Paracatu, por meio de sua Secretaria Municipal de Cultura, solicitaria a realização do curso 

como parte de seu planejamento para o primeiro semestre de 2015. Segundo o secretário, o 

Departamento de Patrimônio estaria passando por um período de capacitações e mudanças 

organizacionais para se adequar às deliberações do Conep referentes à pontuação dos processos 

 
132 Compõe o trabalho da Gerência a escrita de um pré-projeto de pesquisa no início de todo processo para 

inventário e registro. Seguindo os moldes de um projeto de pesquisa acadêmica, a intenção desse documento é 

sistematizar as ideias iniciais e propiciar um planejamento para as etapas que devem ser cumpridas ao longo do 

processo. 
133 Por meio de iniciativas como essas, as técnicas da GPI também acabavam disseminando sua metodologia 

recentemente criada como modelo a ser seguido pelas prefeituras municipais, mesmo afirmando com frequência 

que aquela não passava de uma possibilidade de trabalho. Esses processos, associados ao Programa ICMS 

Patrimônio Cultural, estão intimamente relacionados ao fortalecimento da posição de autoridade da Gerência, e 

consequentemente da política de patrimônio imaterial, no Iepha assim como pelas diversas regiões do estado. Esses 

fenômenos merecem aprofundamentos em pesquisas futuras. 



138 

 

municipais de registro e a parceria com a equipe da GPI do Iepha seria muito bem-vinda134. 

Após os primeiros meses da mudança de gestão, ocupados como de costume pela nomeação 

dos cargos de chefia, alinhamento do planejamento institucional e definição das ações 

prioritárias, os contatos entre a Gerência e a prefeitura de Paracatu foram retomados e o curso 

foi proposto para as datas de 26 a 28 de maio, na sede da Associação dos Municípios da 

Microrregião do Noroeste de Minas (AMNOR). 

A ementa foi a mesma anteriormente conduzida em Uberaba. Novamente, agora 

informado pelos interesses já mais formalizados dos técnicos da GPI em conduzir as pesquisas 

para o registro das folias, o curso consistia em uma formação sobre os procedimentos para 

registro de patrimônios imateriais, mas com um foco no levantamento de referências culturais 

associadas à prática em estudo pelo Iepha. No primeiro dia, os representantes de cada um dos 

sete municípios presentes produziram e apresentaram os mapas de percepção com as referências 

culturais de seus territórios. Não havia foliões durante a oficina, porém no dia seguinte dois 

integrantes de um grupo em Paracatu foram convidados pela prefeitura e, segundo a ata redigida 

pela historiadora da Gerência, puderam apresentar suas demandas, expondo a falta de apoio da 

gestão municipal e solicitando auxílio para a criação de uma associação de folias. 

Finalmente, no dia 28, a manhã começou com uma apresentação de um outro grupo de 

folia, televisionada pela emissora local, e depois aconteceu uma roda de conversa, onde os 

foliões foram convidados a falar sobre “o significado da Folia, suas experiências de vida, se 

havia mobilidade nos grupos, transmissão dos saberes, significados dos paramentos, das vozes 

no canto, dos giros [e] testemunhos de fé”135 (FIG. 10). Na visão do gerente da época, aqueles 

momentos foram muito importantes para aprofundar o entendimento da equipe técnica sobre as 

folias, à medida que ouviam dos próprios foliões: 

 

em Paracatu, a gente se reuniu e tentou mapear as folias, foi um resultado muito interessante... 

no segundo dia, a gente teve a presença dos mestres lá com a gente, conversando... claro que 

para fazer isso tinha que ter uma mobilização local, o pessoal da prefeitura trouxe, então eles 

começaram a falar o que era a folia. E pra que isso? Para que a gente pudesse fazer o 

questionário... eu tinha textos, mas a gente precisava conversar com essas pessoas, então 

funcionou como um primeiro momento de fazer o curso de capacitação e de perceber as 

referências culturais relacionadas à folia, quais são os elementos materiais e imateriais que 

existem: a bandeira, os instrumentos, as roupas, os cantos, onde é que eles estão espalhados 

 
134 PARACATU. Capacitação com o Iepha de registro do patrimônio imaterial. E-mail. 17 de abril de 2015. 

Documentação administrativa do Dossiê para Registro das Folias de Minas. Arquivos digitais da GPI. Projeto 

Folias. 
135 IEPHA. Ata ordinária do curso de capacitação em processo de pesquisa do patrimônio cultural imaterial: o 

inventário das folias de reis. Ata. Paracatu. 28 de maio de 2015. Documentação administrativa do Dossiê para 

Registro das Folias de Minas. Arquivos digitais da GPI. Projeto Folias. 



139 

 

pela cidade, quem são, sua formação... a gente começou a conversar muito sobre isso com as 

pessoas lá, então em um segundo momento eles estavam dando aula pra gente sobre o que 

eram as folias... 

 

FIGURA 10 – Roda de conversa com foliões em Paracatu/MG 

  
Foliões convidados pela prefeitura de Paracatu participaram de uma roda de conversa no último dia 

do curso de capacitação. Sentaram-se à frente, observados pelos técnicos e gestores. À direita, vemos 

Luis Mundim ao microfone, gerente de patrimônio imaterial para quem aquele momento serviu como 

uma aula. Paracatu, 28 de maio de 2015. Acervo Iepha. 

 

Por mais que estivessem presentes apenas dois foliões naquele segundo dia, podemos 

notar a importância de sua presença na perspectiva do técnico136. Textos acadêmicos que 

começavam a ser levantados no escritório naquela etapa inicial de identificação não supriam a 

riqueza de informações obtidas nas conversas com aquelas pessoas. Para Luis, aquele momento 

de participação dos foliões configurava uma verdadeira aula, a maneira mais aproximada de 

compreender suas referências culturais137. 

Além disso, como a fala permite notar, como resultado daquelas conversas, saiu um 

encaminhamento de que o Iepha criaria um questionário virtual onde as folias poderiam se 

cadastrar e enviar fotografias e vídeos. Em um e-mail respondido pelo gerente na semana 

 
136 Notemos que na memória do historiador os mapas de percepção produzidos diziam respeito especificamente às 

folias dos municípios, quando em realidade abordaram suas referências culturais como um todo e as folias foram 

citadas em alguns. Voltaremos a tratar do assunto adiante. 
137 Foi organizado ainda mais um curso, entre os dias 15 e 17 de setembro de 2015, no município de Arceburgo, 

na mesorregião Sul/Sudoeste de Minas Gerais. O evento contou com a participação de representantes de sete 

municípios e teve uma presença numericamente maior de foliões, havendo integrantes de quatro folias. Em um e-

mail enviado pela historiadora da Gerência à prefeitura de Arceburgo, ela destacaria que “o curso é destinado aos 

mestres da folia, pesquisadores e demais envolvidos com a questão cultural nos municípios”. Nota-se a valorização 

e o incentivo por parte da equipe técnica à presença dos detentores no evento. 
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anterior a um pesquisador interessado em estar presente no curso em Paracatu, já havia sido 

dito que o projeto tinha como objetivo “organizar uma plataforma participativa em que os 

interessados [poderiam] contribuir com informações e sugestões sobre o tema”138 e aquela 

iniciativa foi consolidada durante o curso no Noroeste do estado. Eram as primeiras sementes 

para a formulação futura do formulário que originaria o cadastro. 

De maneira análoga à criação das fichas de inventário da Gerência em 2013, o novo 

instrumento que seria gestado também teve inspirações nas experiências com patrimônio 

imaterial na Península Ibérica139. O historiador havia sido selecionado em um programa de 

intercâmbio profissional financiado pelo Ministério da Cultura e passara os meses de janeiro e 

fevereiro de 2015 como professor visitante na Universidad Complutense de Madrid. Durante 

aquele período, estreitou contatos que já se davam nas redes virtuais com profissionais na 

Andaluzia e em Portugal e conheceu os procedimentos para reconhecimento de patrimônios 

culturais no território português. Segundo o técnico, existiria um cadastro virtual aberto a 

qualquer cidadão no qual poderia ser submetido um dossiê, organizado por um pesquisador 

responsável, como proposta de inclusão de certa expressão como patrimônio imaterial de 

Portugal140. Os contatos com essa experiência suscitaram no gerente do Iepha as primeiras 

ideias para a criação do cadastro. Aquela poderia ser uma maneira de atender às diretrizes da 

descentralização incentivadas pela nova gestão, contornando os desafios advindos de conduzir 

uma pesquisa que pretendia abarcar todo o estado de Minas Gerais, cuja área territorial 

ultrapassa o equivalente a seis Portugais. Segundo lembra o historiador: 

 

a gente já entrava em outro processo participativo, vamos assim dizer, que era o seguinte: 

como fazer num estado desse tamanho um mapeamento, ou uma identificação, mesmo que 

preliminar, das folias que existem? Eu sou muito levado em alguns momentos pela prática, eu 

acho que a prática nos ajuda a pensar a teoria, né? É lógico que a gente tem a teoria aqui, 

mas na prática é importantíssimo que você faça, mesmo com medo de dar tudo errado... Mas 

você tem que fazer, você tem que tentar, porque senão você não sai do lugar, senão não 

 
138 IEPHA. Capacitação Folia de Reis. E-mail. 11 de maio de 2015. Documentação administrativa do Dossiê para 

Registro das Folias de Minas. Arquivos digitais da GPI. Projeto Folias. 
139 Discussões semelhantes aconteciam também nos espaços do Iphan com propostas de revisão da metodologia 

do INRC e criação de plataformas digitais para identificação de detentores. Em 2016, seria lançada a cartilha 

“Inventários Participativos” e, no ano seguinte, o Formulário de Informações Prévias sobre o Ofício das 

Quitandeiras de Minas Gerais, por exemplo. Segundo o então gerente, no entanto, aqueles debates passavam ao 

largo do Iepha. 
140 O historiador faz referência ao MatrizPCI, sistema de informações online que reúne os patrimônios já 

incorporados ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, bem como permite a submissão de novas 

propostas para a proteção legal de manifestações como patrimônio imaterial, além de atualizações ou revisões de 

processos já instruídos. Como na administração francesa, a "inventariação” consiste no único instrumento de 

proteção aos patrimônios imateriais, não havendo correspondência jurídica (como temos o registro no Brasil) à 

proteção concedida a patrimônios materiais através do instrumento de “classificação” (análogo ao tombamento). 

Para mais detalhes, é possível acessar http://www.matrizpci.dgpc.pt/. 
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movimenta, então naquele momento eu parei e falei: por que a gente não pensa um cadastro 

dessas folias? 

 

Esse trecho permite perceber o contexto de experimentações que sempre rondou a 

Gerência de Patrimônio Imaterial no Iepha e também informava os pensamentos que dariam 

origem ao instrumento do cadastro. Após a realização de três cursos de capacitação, a equipe 

da GPI foi entendendo que aquela metodologia inicialmente proposta para o projeto não seria 

suficiente. Frente às demandas colocadas pela abertura do processo para registro das folias, 

mostrava-se necessário pensar em novas ferramentas, que fossem expansíveis na mesma 

proporção da expansão das escalas de abrangência da pesquisa. 

Para o lançamento do cadastro, era necessário então pensar em suas perguntas. A partir 

das experiências já vividas naquelas capacitações, somadas às leituras de referências 

bibliográficas que começavam a ser levantadas, as técnicas da Gerência iam decidindo quais 

elementos seria importante conhecer para compreender o que eram as folias. Eu entrei como 

estagiário na GPI no exato momento em que a estrutura desse cadastro começava a ser pensada 

e me lembro que, além daqueles dados já reunidos, circulavam noções adquiridas anteriormente 

a respeito das folias e do que deveria ser perguntado. Como patrimônios imaginados partilhados 

entre mineiros e mineiras, as folias pareciam configurar objetos bem conhecidos e fervilhavam 

ideias a respeito do que era necessário saber para poder descrever e analisar aquelas práticas. 

Essa impressão era fortalecida pelo fato de que a folia de reis dos Arturos fora conhecida e 

inventariada pela equipe durante o processo de registro da comunidade quilombola. 

Uma primeira versão do questionário foi produzida e levada em versão impressa pelo 

antropólogo da Gerência para ser aplicada junto a foliões que estavam presentes no I Encontro 

de Folias de Mocambeiro, no município metropolitano de Matozinhos, em 15 de novembro de 

2015. O questionário foi pensado para ser respondido por um representante do grupo de folia e 

era sucinto, com um cabeçalho que pedia informações de identificação e contato do grupo e três 

campos para respostas abertas141. 

Após aquele primeiro teste, a Gerência apresentou sua ideia para a Diretoria e a 

presidência, que inicialmente mostraram resistências quanto à impossibilidade de destinar 

recursos financeiros para a implementação de uma plataforma digital. A solução encontrada 

pela equipe da GPI foi acionar um criador de formulários gratuito, inicialmente o Google 

Forms. Assim, uma vez superados os entraves orçamentários, as chefias enxergaram naquele 

 
141 Modelos dessa versão do questionário e das versões finais que foram disponibilizadas para cadastro podem ser 

encontrados no Anexo 05.  
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questionário uma ferramenta que permitiria expandir os ganhos advindos com o projeto São 

Francisco, na divulgação de um inventário participativo cujos alcances poderiam ser percebidos 

por todo o estado. 

Já em data próxima às comemorações do ciclo natalino, como estratégia de publicidade, 

a gestão decidiu pela Gerência a data de lançamento do cadastro: 06 de janeiro de 2016, dia de 

Santos Reis, devoção em torno da qual muitas folias visitavam os presépios de devotos, 

cantando as bênçãos do nascimento do menino Jesus. No espaço de tempo que de repente se 

sentia curto, foi preciso proceder à confecção do formulário na plataforma do Google. Entre a 

aplicação da primeira versão em Mocambeiro e a produção do questionário na plataforma 

virtual, passaram-se três dias. No dia 18 de novembro, o link para acesso ao formulário já estava 

pronto para ser divulgado. 

Como estratégia para facilitar a sistematização dos dados que começaríamos a receber 

e teríamos que analisar, alguns campos foram desagregados e outros que haviam sido pensados 

para respostas abertas transformaram-se em perguntas fechadas, o que resultou em um 

questionário com maior extensão. Naquele momento, prevaleceram os conhecimentos prévios 

e os dados da literatura pertinente para a criação das opções a serem marcadas. Na semana de 

lançamento do cadastro, ainda teríamos a oportunidade de aplicar aquela primeira versão 

impressa mais uma vez com foliões no 34º Encontro de Folias de Reis do Bairro Industrial, em 

Contagem/MG. No entanto, não houve tempo para a equipe se reunir após a aplicação e discutir 

sobre o formato das perguntas, limitações percebidas e possíveis alterações. Assim, no dia 06 

de janeiro era publicado no site do Iepha o cadastro das folias. 

Como maneira de coordenar suas atividades e potencializar a recepção do cadastro nos 

municípios, a presidência do Iepha propôs a articulação com a Diretoria de Promoção de modo 

que as prefeituras que preenchessem o formulário com as folias receberiam pontuação por 

adesão a uma ação de preservação do patrimônio no âmbito do Programa ICMS Patrimônio 

Cultural. A cobertura da assessoria de comunicação do Iepha foi ostensiva, divulgando o 

formulário e também informando a data limite para submissão que garantiria a pontuação, prazo 

que foi prorrogado algumas vezes. 

E-mails foram disparados para as prefeituras, associações e outros parceiros. Em cada 

evento que íamos, também apresentávamos o formulário. Começamos a levar versões impressas 

do cadastro quando visitávamos foliões. Como resultado dessas ações, recebíamos diariamente 

dezenas de respostas, quando não centenas à medida que os prazos para pontuação no ICMS se 

aproximavam. Uma de minhas tarefas na Gerência era sistematizá-las em uma planilha de 
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Excel, que foi configurando um volumoso banco de dados. Até dezembro de 2016, 

contabilizamos 1255 cadastros de grupos de folia, distribuídos por 326 municípios. 

Os números maravilhavam a gerência, que nunca havia trabalhado com aquela grandeza 

de informações. Encantavam também a presidência, que enxergava o sucesso de uma ação que 

estava conseguindo articular o Iepha com prefeituras municipais de diversas regiões do estado. 

Como notamos na entrevista com o gerente, se foi possível produzir o dossiê de registro e 

acreditar que havia se alcançado minimamente um entendimento sobre as folias em Minas 

Gerais, o cadastro desempenhou um papel significativo nessa construção: 

 

eu nem tinha feito a ligação de pensar que os municípios poderiam cadastrar e receber 

pontuação, mas, uma vez que articulou essa ação, houve uma adesão grande... isso 

surpreendeu, foram mais de mil e duzentas folias, hoje sabemos que já passou de mil e 

oitocentas... e aí com esse número você conseguiu ver por onde elas estavam espalhadas no 

estado como um todo, ver por quais temáticas elas poderiam se agrupar, então na temática da 

devoção... da estrutura... 

  

Naquele primeiro momento, muitas vantagens foram celebradas, afinal o cadastro 

possibilitara produzir conhecimento em uma magnitude que mapas de percepção e incursões 

em campo não atingiriam. Rastreando o caminho das peças documentais, é perceptível a 

reiteração de argumentos que procederam à sedimentação do cadastro como instrumento de 

ação do Iepha142. Acompanhemos o fluxo das notícias divulgadas no site do Instituto ao longo 

daquele ano: 

Inventário Folias de Minas  

 

O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, Iepha/MG, 

quer conhecer os grupos de Folias, Ternos e Charolas que celebram essa rica tradição 

no estado de Minas Gerais. Preencha o formulário no link abaixo e faça parte do 

Inventário Oficial de Grupos de Folia de Minas. É fácil, rápido, seguro e sua 

contribuição poderá ajudar para que as Folias sejam reconhecidas como um 

patrimônio cultural imaterial de nossa terra. (05 de janeiro de 2016) 

 

Inventário das Folias de Minas entra no seu quarto mês de cadastramento 

Municípios que se cadastrarem terão pontuação no programa ICMS Patrimônio 

Cultural 

 

Lançado no dia 6 de janeiro deste ano, data que marca o Dia de Reis, o Cadastro dos 

Grupos de Folias de Minas, uma iniciativa inédita do Iepha, já contabilizava 251 

grupos registrados no último dia 30 de março. Isso representa 62 municípios mineiros 

que apresentaram suas tradições que, posteriormente, serão registradas como 

patrimônio imaterial do Estado. As cidades que aderirem de maneira colaborativa [até 

30 de abril] aos inventários e outras ações de proteção promovidas pelo Instituto 

 
142 Tanto o cadastro se transformou em ação do Instituto que no site encontramos a opção “Cadastros do Patrimônio 

Cultural” na aba “Programas e Ações”, onde o internauta pode acessar em uma mesma página os links para todos 

os formulários que foram criados a partir de então. 
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receberão uma pontuação no programa ICMS Patrimônio Cultural. (04 de abril de 

2016) 

 

Cadastro de Folias de Minas registra mais adesões 

 

Lançado no dia 6 de janeiro deste ano, data que marca o Dia de Reis, o Cadastro dos 

Grupos de Folias de Minas, uma iniciativa inédita do Iepha, vem crescendo a cada 

dia. O objetivo desta ação é identificar e caracterizar as Folias de Minas para que esta 

manifestação cultural possa ser registrada como patrimônio imaterial de Minas Gerais. 

Nesta terceira semana de abril já contabilizamos 451 grupos cadastrados. Isso 

representa 118 municípios mineiros que apresentaram suas tradições. As cidades que 

aderirem de maneira colaborativa [até 30 de abril] aos inventários e outras ações de 

proteção promovidas pelo Instituto receberão uma pontuação no programa ICMS 

Patrimônio Cultural. (20 de abril de 2016) 

 

Cadastro das Folias de Minas é prorrogado até 31 de maio 

 

O Iepha-MG prorrogou até o dia 31 de maio de 2016 o prazo para que os municípios 

possam participar da pesquisa e cadastrar suas folias, ternos e charolas na plataforma 

que está disponível no site da instituição. Lançado no dia 6 de janeiro deste ano, data 

que marca o Dia de Reis, o Cadastro dos Grupos de Folias de Minas, uma iniciativa 

inédita do Iepha, vem crescendo a cada dia. O objetivo desta ação é identificar e 

caracterizar as Folias de Minas para que esta manifestação cultural possa ser registrada 

como patrimônio imaterial de Minas Gerais. Foram contabilizados até o final de abril 

874 grupos cadastrados. Isso representa 241 municípios mineiros que apresentaram 

suas tradições. (03 de maio de 2016) 

 

Cadastro das Folias de Minas será mantido no site do Iepha 

O objetivo é identificar o maior número possível de grupos atuantes em solo mineiro 

 

Após uma pesquisa realizada no primeiro semestre de 2016, o Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, Iepha-MG, identificou mais de mil 

grupos de Folias no estado. Até o momento, foram exatamente 1.215 Folias 

cadastradas de 285 municípios diferentes, abrangendo todos os 17 territórios estaduais 

demarcados pela atual gestão. Considerando que o objetivo é atingir todos os 853 

municípios mineiros, a manutenção do cadastro no site do Iepha-MG é de absoluta 

importância, já que mais de 500 localidades ainda não cadastraram seus grupos. (04 

de agosto de 2016) 

 

Por meio desse encadeamento de relatos, percebemos primeiramente a passagem do 

instrumento de Inventário para Cadastro, em maiúscula. Enquanto no lançamento, o formulário 

era apresentado como um Inventário Oficial, na primeira notícia de abril já notamos entre a 

manchete e o corpo do texto a transição da nomenclatura. Pensando que a ação de nomear 

compõe processos de reificação, a transformação de algo em realidade, a apresentação do 

instrumento como Cadastro testemunha o ganho de relativa autonomia que o mesmo adquiriu 

em relação aos outros instrumentos do Instituto. Se a princípio foi entendido que o 

preenchimento daquele formulário configuraria parte do inventário ou seria mesmo uma versão 

digital do mesmo, com o passar de alguns meses, destacou-se daquela ferramenta familiar e 

passou a ter nome próprio. “Inventário das Folias de Minas” seria abandonado de vez a partir 

da terceira notícia, em favor do “Cadastro dos Grupos de Folias de Minas”. 
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Além disso, acompanhamos a partir da segunda notícia a acumulação de uma força de 

verdade por meio da repetição (VIANNA, 2014). Seguindo o pensamento da autora de que 

documentos gestam e gerem relações (SOUZA LIMA, 2002) e que as escolhas textuais 

importam, enxergo nos atalhos da comunicação indícios dos processos que estavam em 

andamento no Instituto. Mesmo que não deliberadamente, o texto cuja estrutura copiada se 

repete ao longo da cobertura jornalística acaba por configurar um modelo que deixa evidenciar 

aquilo que se mostra diferente, no caso, os números. É possível perceber o crescimento na 

quantidade de cadastros recebidos em progressão praticamente geométrica e como a articulação 

com o ICMS influenciou a adesão dos municípios mineiros à nossa pesquisa. Vemos que em 

cerca de duas semanas, da divulgação da possibilidade de pontuação em 04 de abril à 

aproximação com o prazo final no dia 20, a Gerência recebeu quase a mesma quantidade de 

cadastros do período que se estendeu de janeiro até abril. Nos dez últimos dias do mês, aquele 

número quase dobrou143. 

No início de agosto, mesmo após o prazo para pontuação, já tínhamos ultrapassado mil 

cadastros e a notícia já apontava a intenção de alcançar a totalidade de municípios, identificando 

o “maior número possível” de folias em Minas Gerais. O sucesso do cadastro, percebido em 

número de formulários, era interpretado como a adesão dos municípios à política pública 

estadual, estendida a todos os dezessete territórios mineiros. Permitiu, com isso, que o 

instrumento fosse alçado à posição de protagonista do Instituto quando se tratava de iniciativas 

participativas, no lugar dos mapas de percepção. Do mesmo modo, passou a ocupar na Gerência 

de Patrimônio Imaterial um lugar central em sua metodologia de trabalho. 

É nítida essa passagem quando comparamos as duas versões do pré-projeto de pesquisa 

para o processo de registro das folias. Onde na primeira se lia que os cursos de capacitação 

permitiriam a identificação das folias, encontramos na segunda que tal mapeamento dos grupos 

pelo estado seria auxiliado pela alimentação da plataforma digital gratuita, em parceria com as 

prefeituras por meio do incentivo do programa do ICMS (IEPHA, 2015c). Aos olhos da equipe 

da Gerência, o cadastro permitia expandir aquilo que mais importava: a participação dos 

detentores. Em uma fala para uma das notícias divulgadas no site do Iepha, o gerente diria que: 

 

O cadastro dos grupos no Projeto Folias de Minas é uma parte fundamental na 

participação dos coletivos sociais nos processos de pesquisa do patrimônio cultural 

imaterial. Com a plataforma digital e o cadastro, a Gerência de Patrimônio Imaterial 

do IEPHA inaugura uma nova forma de interação com a sociedade, tornando os 

 
143 Reconhece-se entre as técnicas da Gerência a importância do Programa ICMS Patrimônio Cultural para a 

percepção de sucesso do cadastro. Em muitas conversas, ouvi comparações com as tentativas lançadas pelo Iphan 

e as dificuldades de adesão enfrentadas pelo instituto federal. 
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processos de pesquisa e de reconhecimento de bens culturais mais democráticos e 

acessíveis. A ideia é que essa forma de relacionamento possa ser melhorada, e se 

estender para outras atividades e processos na construção do patrimônio cultural.144 

  

A rotinização do instrumento seria comprovada quando, ainda no final do processo de 

registro das folias, foi construído outro formulário para cadastro dos presépios e lapinhas de 

Minas Gerais. No mesmo formato do primeiro, a ideia era que prefeituras informassem 

presépios de seus municípios que estariam abertos para visita durante o ciclo natalino na criação 

de circuitos de visitação pública. Também em associação com o ICMS, a ação reuniu 250 

presépios em 150 cidades e foi promovida pela presidência do Iepha como medida de 

salvaguarda para as folias, uma vez que os grupos poderiam acessar as informações e fazer suas 

visitas naqueles locais sagrados. Uma outra plataforma que permitia o envio de fotografias e 

vídeos foi experimentada, o que expandiu ainda mais as possibilidades de publicidade, ao 

fornecer materiais para as reportagens e peças de divulgação145. 

Essa nova plataforma, chamada JotForm, seria utilizada no próximo ano para o cadastro 

de tocadores e fazedores de viola. Na perspectiva de técnicas e gestoras, a experiência com as 

folias dera certo e poderia ser reproduzida para o processo de registro seguinte. Lançado em 

março de 2017, a adesão também foi considerada expressiva, totalizando 1358 cadastros até 

janeiro de 2018, o que trouxe o cadastro de vez para a metodologia de atuação da GPI. Naquele 

momento, o cadastro constituiu uma ferramenta fundante para os processos de pesquisa em 

escala estadual, com a possibilidade de contornar as limitações de pessoal e recursos da 

Gerência e reunir informações advindas de detentores localizados nas mais diversas regiões do 

estado. Apenas com o tempo e o enfrentamento de novas demandas viriam à tona as fragilidades 

e limitações do instrumento da maneira como foi pensado.  

Vimos nessa seção, portanto, que no momento em que a metodologia da gerência já 

estava consolidada e passava a ser propagada em suas ações com outros municípios através dos 

cursos de capacitação, as demandas vindas com a nova gestão fizeram com que a equipe 

precisasse pensar sobre seu trabalho e formular um novo instrumento. Rapidamente, apropriou-

se da narrativa da regionalização e o cadastro consolidou-se como parte de sua metodologia, 

 
144 IEPHA. Cadastro das Folias de Minas será mantido no site do Iepha. Notícia do site do Iepha. 04 de agosto de 

2016. Arquivos digitais da GPI. Projeto Folias. 
145 A percepção de sucesso desse cadastro por parte da gestão foi tamanha que o Circuito de Presépios e Lapinhas 

se transformou em ação anual do Iepha e em 2019 teve sua quarta edição. O monitoramento e sistematização de 

respostas fica sob responsabilidade da equipe da GPI. 
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em resposta às exigências colocadas pelos contextos de produção da pesquisa, assim como fora 

anteriormente com os mapas de percepção146.  

Após 2015, portanto, testemunhamos a passagem de uma lógica do inventário para uma 

lógica do cadastro. Se antes, no projeto São Francisco, optara-se por selecionar um 

representante de cada prática a ser inventariada, a partir do estudo com as folias o objetivo 

passava a ser quantificar, mapear, “identificar o maior número possível”. Entraremos agora 

mais a fundo no escritório da Gerência e passaremos mais tempo com as técnicas a fim de 

compreender o lugar e o papel do cadastro nos trabalhos de campo e na construção dos dados. 

 

5.2 “Cada registro é de um jeito”: quando técnicas encontram detentores 

 

Entramos em 2016 com uma série de novidades no trabalho da Gerência. Tínhamos uma 

gestão que chegara com propostas diferentes, um contexto político abrangente que anunciava a 

guinada conservadora que começaríamos a testemunhar dali em diante, uma equipe com 

membros recém-chegados e um instrumento de pesquisa formulado há dois meses que acabava 

de ser lançado no site do Iepha. Entre essas mudanças, restava à equipe da GPI encontrar 

caminhos para continuar a conduzir as pesquisas segundo suas premissas. Se, como um técnico 

do Iepha diria e entendemos até aqui, cada registro é de um jeito, também sabemos que já havia 

dispositivos familiares para aquele setor que completara sete anos de existência. 

As escalas de abrangência dos processos com as folias e as violas inauguravam uma 

maneira de pensar a pesquisa a partir da lógica do cadastro como vimos na seção anterior, porém 

para as técnicas responsáveis pela pesquisa a garantia de participação dos chamados detentores 

se mantinha como preocupação constante. Os processos de seleção sobre quais registros seriam 

instruídos e em qual ordem haviam escapado ao controle da Gerência, portanto, cabia agora 

direcionar como a pesquisa seria conduzida e aproximar-se o máximo possível das 

comunidades. Nesse sentido, em complementação ao cadastro, era necessário recorrer à 

metodologia da GPI e planejar trabalhos de campo. Conforme dividiu Débora Raiza, o campo 

é o instrumento que permitiria trazer os detentores para o centro do processo. Sem o encontro 

da equipe com aquelas pessoas, o trabalho não ultrapassava os limites da pesquisa de escritório. 

 
146 Em processos de registro futuros, o cadastro foi mobilizado, como instrumento que agora se tinha à mão, porém 

sem alcançar as mesmas percepções de sucesso na equipe e consequentemente suscitaram outras propostas de 

metodologia. Essas situações escapam ao escopo de minha dissertação, porém demonstram os processos contínuos 

e abertos que caracterizam o trabalho da política de patrimônio imaterial no Iepha e seus equilíbrios dinâmicos 

entre rotinas e mudanças. 
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Em nossa colaboração, a historiadora dividiu que naquele momento a entrada de 

profissionais das ciências sociais foi importante para mediar as vontades políticas vindas de 

cima, na produção de um ambiente de trabalho inspirador e criativo: 

 

o processo de registro da viola vem de um pedido do secretário escrito à mão, mas eu acho que 

houve uma confluência entre interesses políticos e uma gerência afim de produzir informação... 

a gente já estava com uma equipe muito legal nessa época, você tinha chegado, depois veio 

Bianca, e a gente teve uma entrada mais da Antropologia... antes nossos estagiários sempre 

eram da História, então eu acho que a gente teve um momento interessante de produção de 

pesquisa, de vontade de fazer as coisas em conjunto com uma gestão que também tinha 

interesse nessas produções, é claro, considerando todos os interesses possíveis também na 

divulgação dessa informação... 

 

A Gerência contava com um antropólogo contratado há alguns meses que já tinha 

experiência com registros de patrimônio imaterial. Além disso, como a gerente menciona, eu 

havia entrado como estagiário em novembro do ano anterior e no segundo semestre indicaria 

minha colega de graduação Bianca França para integrar nossa equipe. Por mais que à época não 

compreendêssemos os antecedentes de uma pesquisa que já estava em andamento, acredito que 

nossa formação em Ciências Sociais com ênfase em Antropologia funcionava como um 

mecanismo de pesos e contrapesos às novas experimentações. Era-nos caro promover 

momentos de vivência com aquelas pessoas que começávamos a pesquisar e sobre quem 

precisaríamos escrever. As planilhas de Excel não eram suficientes. Nesse sentido, uníamos 

forças aos interesses dos técnicos mais antigos nas demandas junto à Diretoria para viagens e 

visitas. Bianca e eu nos envolvemos de tal maneira com aquele universo de possibilidades que 

se abria para nosso trabalho que diariamente refletíamos criticamente sobre os desafios da 

política de patrimônio imaterial e chegamos a produzir pesquisas paralelas (EUGÊNIO; 

FRANÇA, 2019).  

Ao mesmo tempo, continuávamos sendo uma equipe de poucas pessoas, os recursos 

financeiros eram escassos e o tempo que se podia passar em campo era curto. No início do ano, 

antes da entrada de Bianca, a GPI era formada por cinco pessoas: os dois historiadores, o 

antropólogo, uma estagiária de História e eu, estagiário de Ciências Sociais. Na visão de Luis 

Mundim, as oportunidades eram restritas, mas o trabalho precisava ser feito e era preciso 

encontrar mecanismos para contornar tais dificuldades: 

 

a gente precisava resolver essa questão das folias, quantos éramos lá? Quatro, cinco pessoas 

para enfrentar o estado como um todo... então foi um trabalho muito árduo, um trabalho de 
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muita coragem, tanto coragem do ponto de vista acadêmico, vamos assim dizer, porque a gente 

sabia que tinham problemas que poderiam ser apontados, mas muita coragem do ponto de vista 

do fazer, de querer fazer... então era assim: vamos fazer e vamos melhorando, vamos fazer e 

vamos melhorando... a gente não podia regredir por medo, o jeito era aprender com os erros 

e fazer... 

 

Tentamos organizar reuniões mensais de discussão temática sobre as folias, com a ideia 

de que em cada ocasião alguém ficasse responsável por apresentar um texto, mas as demandas 

transversais que chegavam à Gerência não permitiram sua continuidade após o segundo 

encontro147. Paralelamente, íamos fazendo o levantamento das fontes bibliográficas e 

arquivísticas e reuníamos o que encontrávamos em uma planilha de Excel para a divulgação 

futura de uma compilação de fontes de pesquisa sobre folias148. Eu também monitorava o 

recebimento de respostas no cadastro que, a partir de abril, passou a consumir grande parte de 

meu tempo no estágio. Nesse cenário de limitações operacionais e orçamentárias, tivemos que 

assumir algumas estratégias para desviar dos constrangimentos às viagens e encaixá-las entre 

as demais atividades cotidianas da Gerência. Ao todo, conseguimos realizar entrevistas em 

cinco municípios do estado durante a pesquisa, além de encontrar com foliões naquelas três 

cidades onde aconteceram os cursos de capacitação e acompanhar três encontros de folia em 

outras localidades. 

No caso de Uberaba, Paracatu e Arceburgo, os técnicos acabaram conhecendo foliões 

daquelas localidades por conta de demandas vindas das próprias prefeituras. Como vimos 

anteriormente, a equipe da GPI fora convidada para ministrar o curso e foi aproveitando dessa 

oportunidade que os primeiros contatos com aqueles detentores foram possíveis. Desse modo, 

a ida para aquelas cidades não dependeu de análise técnica ou quaisquer critérios de seleção da 

pesquisa, mas foi resultado de arranjos entre as prefeituras municipais e o Iepha – no caso de 

Uberaba, inclusive, a fundação de cultura ofereceu o custeio das despesas de transporte, 

alimentação e hospedagem do gerente. 

De maneira parecida, aconteceu a ida da historiadora para Uberlândia em junho de 2016. 

O contato com foliões daquele outro município do Triângulo Mineiro veio de uma coordenação 

 
147 Naquele momento, a etapa de identificação do processo das folias coexistia com a finalização e revisão do 

Inventário Cultural do Rio São Francisco. Somavam-se ainda as atividades técnico-administrativas do cotidiano 

da Gerência, como a produção e revisão de notas técnicas em resposta a pedidos de registro e outras finalidades, 

presença em reuniões, assessoria na análise da documentação do ICMS, produção de textos diversos para 

publicação no site ou outras peças de divulgação, execução e monitoramento de ações de salvaguarda, entre outras. 
148 Na percepção do gerente, os instrumentos de participação não eliminavam o trabalho de pesquisa bibliográfica: 

isso tudo [em referência ao cadastro e às viagens] não prescinde o trabalho técnico de pesquisa em fonte 

bibliográfica, não ocupa o lugar da leitura, a gente precisa das duas coisas... 
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de ações do Iepha. A cidade receberia o terceiro encontro da 6ª Rodada Regional do ICMS 

Cultural e a Gerência aproveitou aquela ocasião que já estava definida na agenda do Instituto 

para viajar junto com técnicos da Diretoria de Promoção149. Como as folias já eram assunto do 

momento, por conta da pontuação relativa à adesão do cadastro, a técnica usou a oportunidade 

para articular junto à prefeitura a possibilidade de conhecer alguma folia da região e entrevistar 

foliões.  

Por intermédio da prefeitura, integrantes de uma das duas associações de folias da cidade 

foram convidados a se reunir em uma conversa com a técnica no mesmo espaço onde acontecia 

a Rodada. Com a chegada antecipada de quatro foliões, sendo um deles o presidente da 

associação, a historiadora aproveitou aquele momento de espera para conduzir uma entrevista 

com os mesmos, a primeira realizada no âmbito do registro. A partir da transcrição da entrevista, 

é possível perceber que as perguntas do cadastro foram tomadas como roteiro semiestruturado, 

mas a técnica do Iepha deixava os foliões elaborarem livremente suas percepções e sentidos 

sobre o que significava a folia e uns iam complementando as falas dos outros em uma conversa 

despreocupada. Aproximando da primeira hora de duração, no entanto, a historiadora mostrou-

se preocupada com o horário e precisou interromper a gravação, pois os outros foliões logo 

chegariam150. A reunião foi pensada como um fórum de demandas e tinha o objetivo de levantar 

as necessidades identificadas pelos presentes que poderiam ser contempladas futuramente na 

construção do plano de salvaguarda. 

Tomemos um momento para refletir sobre as condições em que as primeiras incursões 

de campo foram realizadas na pesquisa com as folias. Otimizando arranjos previamente 

definidos, os técnicos da GPI procuravam utilizar de um espaço produzido com outra finalidade 

para entrar em contato com os detentores e reunir dados que possibilitassem a condução de suas 

pesquisas. O que viemos chamando de campo se distancia não apenas dos parâmetros esperados 

na pesquisa antropológica acadêmica como também das condições de encontro desejadas pelos 

próprios técnicos. Muitas das vezes os tempos são percebidos como muito curtos e os espaços 

são decididos por dinâmicas que ultrapassam a relação pesquisador/interlocutor. O trabalho a 

todo momento exige posicionamentos criativos desses profissionais para encontrar nas brechas 

oportunidades que precisam ser aproveitadas da melhor maneira possível.  

 
149 A Rodada Regional do ICMS Cultural é uma ação organizada pela Diretoria de Promoção com o objetivo de 

reunir representantes dos municípios de cada região do estado para a condução de rodas de conversa, oficinas de 

formação e resolução de dúvidas a respeito do Programa ICMS Patrimônio Cultural. 
150 ARCANJO, José Francisco; PEREIRA, Ricardo; SILVA, Wesley Vieira; RODRIGUES, Osni. Transcrição de 

entrevista. Folia de Minas. [02 de junho de 2016]. Uberlândia.  Arquivos digitais da GPI. Projeto Folias. 
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Além disso, os funcionários da Gerência dependem de mediações acompanhadas à 

distância entre prefeituras e detentores. Andamos observando já há algum tempo como os 

técnicos da GPI incentivavam a presença dessas pessoas nos cursos, e nesse caso também na 

rodada, e atentavam para a necessidade de seu protagonismo na pesquisa, porém escapava ao 

controle da equipe quem eram as pessoas convidadas e quais as relações de poder que 

informavam os contextos locais. Podemos apenas imaginar as dinâmicas que foram postas em 

movimento no contato com as prefeituras, seus próprios critérios de seleção de quais folias 

convidar, assim como quem eram os foliões que estavam dispostos e podiam participar dos 

encontros naquelas datas e horários. 

Por quais motivos, por exemplo, estiveram presentes em Uberlândia representantes de 

uma associação de folias e não de outra? A equipe da Diretoria de Memória e Patrimônio 

Histórico havia iniciado o cadastro dos grupos no final de março, então contatos haviam se 

estabelecido com ambas as associações. Teriam os laços se estreitado mais com aquela 

associação que foi convidada, ou talvez suas lideranças estavam mais mobilizadas e se 

aproximaram mais da prefeitura no posicionamento de suas reivindicações, ou haveria ainda 

outros interesses em jogo? Em seu estudo sobre programas participativos de desenvolvimento, 

Kothari (2001) analisa como o próprio ato de inclusão, de convidar e ser convidado a espaços 

de participação, informa sobre relações de poder em exercício pelas pessoas envolvidas e como 

essas ações podem reiterar mecanismos de controle sobre sujeitos que se chama a participar. 

Acrescentam-se ainda os constrangimentos potencialmente produzidos naquelas 

relações cara a cara em ambientes mais ou menos formalizados entre prefeitura, foliões e 

técnicos do Iepha. Seguindo a provocação da autora, os espaços de participação estão abertos 

às performances de seus participantes, que poderão vir a dizer o que acham que se quer ouvir 

ou o que se está autorizado a falar, informados pelas normas sociais daquela coletividade. 

Nessas relações, uma série de mediadores pode desempenhar diferentes papéis na 

produção/representação daquele conhecimento e articular por sua vez outras relações de poder 

(KOTHARI, 2001). Será que os foliões em Paracatu, por exemplo, que trouxeram suas 

demandas para a roda de conversa, com a presença dos gestores da prefeitura, colocariam suas 

reivindicações de maneira mais livre em outro contexto, ou justamente aquele momento de 

encontro articulado pela presença do técnico da GPI motivara a solicitação de apoio à prefeitura, 

o que em outras condições poderia não acontecer?  

Não passaremos do mundo das suposições se quisermos encontrar essas respostas, mas 

tais provocações ilustram como esse trabalho de campo acontece em meio a estruturas e 

contingências, não apenas aquelas comuns a qualquer situação de investigação, como outras 
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suscitadas ou aprofundadas pela própria promoção daquele espaço de participação. Sem um 

olhar atento por parte da equipe técnica, incorremos nos riscos de assumir e reproduzir como 

verdades as interpretações situadas às quais tivemos acesso, privilegiando versões sobre o 

silenciamento de outras. No contexto dessas pesquisas regionalizadas, com escalas tão amplas, 

esses dilemas eram ainda mais agravados e geravam angústias nos técnicos da GPI. Selecionar 

algumas verdades em detrimento de outras não apenas significa legitimar oficialmente 

memórias que operam como recursos simbólicos em disputas locais e envolvem autoestimas e 

visões de mundo. Também diz respeito às possibilidades materiais de acesso a direitos, afinal 

não podemos esquecer que estamos tratando da formulação e execução de uma política pública 

(TAMASO, 2018).   

Ao mesmo tempo, devemos girar nossa perspectiva e reconhecer as possibilidades que 

se abrem com esses momentos. Em uma fala concedida para uma notícia publicada no site do 

Iepha, o presidente daquela associação de folia de Uberlândia diria que um encontro como 

aquele mostra que não estamos sozinhos. São ações como essa que nos animam a continuar151. 

De uma maneira ou de outra, também escapam ao controle da equipe técnica os desdobramentos 

locais incentivados por aqueles espaços de escuta. Os detentores mobilizam suas agências de 

variadas maneiras para fortalecer parcerias, organizarem-se politicamente, apresentar 

demandas e promover intercâmbios entre si, o que também ficou muito evidente em uma outra 

viagem, no Noroeste mineiro. 

 

De onde vem a folia? – roda de conversa com foliões em João Pinheiro/MG 

 

Na busca pela realização de uma viagem que partisse de decisão da análise da Gerência, 

e não dependesse de outras contingências, conseguimos mobilizar recursos para uma ida de 

cinco dias aos municípios de João Pinheiro e São Francisco no mês de setembro de 2016. Seria 

possível alocar diárias apenas para a historiadora e, de modo a não fazer a viagem sozinha, 

Débora convidou a mim e a outra estagiária para lhe acompanhar no trabalho, dispondo-se a 

custear nossos gastos. Pela restrição orçamentária, escolhemos aqueles dois municípios, pois 

sua localização permitiria otimizar a viagem e ao mesmo contemplar duas mesorregiões do 

estado152. Em João Pinheiro, já havíamos estabelecido contato próximo com a secretária de 

 
151 IEPHA. Uberlândia recebe a 6ª Rodada Regional do ICMS Cultural. Notícia do site do Iepha. 06 junho de 2016. 

Arquivos digitais da GPI. Projeto Folias. 
152 Ver Anexo 01, Fig. 24. 
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cultura do município por ocasião do cadastro e ela acabou oferecendo o pagamento da 

hospedagem para mim e minha colega. 

Ela e sua equipe mostraram-se muito dispostas a preencher o questionário com as folias 

e frequentemente mandavam e-mails interessadas em saber sobre o andamento da pesquisa e 

atualizando-nos sobre seu trabalho. Até aquele momento, tinham se reunido com 36 grupos, 

deslocando-se na cidade e pela zona rural, em distritos que distavam até cem quilômetros da 

sede. Uma vez em João Pinheiro, já estaríamos na metade do caminho a percorrer até São 

Francisco, localidade onde foram inventariadas as folias que, afinal de contas, justificaram sua 

indicação para registro com a conclusão do Inventário Cultural. Os contatos estabelecidos desde 

a época do projeto com uma liderança local, construtor de instrumentos musicais e filho de pai 

folião, também facilitariam nossos deslocamentos pela região e permitiram planejar mais 

certamente nosso cronograma de viagem153. 

Em João Pinheiro, entrevistamos o capitão de uma folia e também avô, pai e filho que 

participavam de outro grupo. A escolha por entrevistar aquelas pessoas seguia a indicação da 

secretária de cultura, a partir de seu entendimento de quem possibilitariam “boas entrevistas”: 

pessoas que tivessem tradição na folia, ou seja, que participassem daquela prática há muito 

tempo e tivessem histórias interessantes para contar; que acumulassem saberes sobre a folia e, 

portanto, tivessem autoridade para nos contar sobre os sentidos da celebração; e que também 

tivessem uma dicção articulada para captação do som. A distância também era uma variável 

relevante, pois tínhamos apenas um dia e meio na cidade, e, portanto, visitamos foliões que 

moravam em bairros próximos ao centro. Além das entrevistas, promovemos uma roda de 

conversa com aproximadamente 20 foliões na sede da associação de folias do município. 

Ao saber da visita do Iepha para fins de pesquisa sobre as folias, o presidente da 

associação articulou-se com a secretaria de cultura e organizou aquele encontro na noite anterior 

à nossa partida. Chegando à associação, percebemos que a roda de conversa havia se 

transformado em um evento da cidade, com a presença da emissora local de televisão, agentes 

da secretaria de cultura, os foliões e alguns familiares. Na fala das pessoas, percebíamos o 

impacto da presença de uma equipe do Iepha em suas vidas. Saber que haviam sido selecionadas 

entre mais de 850 municípios para fazer parte da pesquisa para o processo de registro era motivo 

de muita satisfação por parte daqueles foliões. Após conceder uma entrevista para a televisão, 

a técnica da GPI aproveitou o momento para explicar em que consistia o registro, quais seriam 

 
153 Cabe destacar que não se pensou em viajar para Presidente Olegário, município das folias que foram objeto do 

pedido de registro enviado anos atrás e que fora anexado ao dossiê como parte da história das origens do processo. 

Vemos aqui a força do projeto São Francisco em ação nas decisões da Gerência. 
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as possibilidades e limitações da política de patrimônio imaterial e os direitos que aqueles 

foliões poderiam reivindicar junto à prefeitura e ao Iepha na condição de detentores (FIG. 11). 

 

FIGURA 11 – Reunião com foliões na Associação de Folias de João Pinheiro/MG 

 
Na foto registrada por mim, vemos Débora Raiza, historiadora da GPI, ao lado de seu Elizeu, 

presidente da associação, falando sobre a pesquisa para registro das folias com os detentores 

presentes. Depois desse momento, as cadeiras foram dispostas em roda para a realização da 

conversa com os foliões. À direita, um operador de câmera registra o acontecimento para a 

emissora de televisão do município. João Pinheiro, 20 de setembro de 2016. Acervo Iepha. 

 

Até então, não tínhamos tentado conduzir e gravar uma conversa com tantas pessoas, 

mas nossa ideia era aproveitar aquele momento também para levantar informações e produzir 

dados para a pesquisa. Com apenas uma pergunta feita pela historiadora, os foliões começaram 

a colocar seus entendimentos sobre a folia, entrecortando e complementando as falas uns dos 

outros e cabia a nós tentar alcançar as complexidades do que estava sendo dito: 

  

Débora: o que é a folia? De onde é a origem da folia? De onde vem essa história? Alguém pode 

contar um pouco pra gente onde que isso surgiu e quando veio? 

Folião 1: Pelas coisas que eu já li, eu gosto muito de ler, a folia de reis é trazida de Portugal, 

né? Mas foi mais usada no Brasil mesmo... 

Folião 2: A folia nasceu com o nascimento do menino Jesus, quando os três reis foram visitar, 

a estrela que iluminou onde eles estavam e eles foram os primeiros a chegar lá... 

Folião 3: Uma coisa tão forte do poder do nascimento do menino Jesus foi também a unificação 

dos continentes. O Seu Chico que tem mais experiência pode estar confirmando, se eu estiver 

errado, ele pode me corrigir, mas os três reis é um africano, um inglês e um italiano, então são 

três reis de origens diferentes, de países diferentes que atenderam ao mesmo chamado por essa 

estrela que iluminou e chamou pra visitar o menino Deus. Três reis, não três pessoas leigas, 

como nós aqui, comuns, mas riquíssimos, poderosos reis e que foram tão humildes, foram tão 
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pequenos naquele momento de fazer aquela caminhada [...] menino Jesus vendo aquela 

humildade, quis provar se realmente eles eram humildes, pediu pra eles saírem com um grupo 

de folia pra pedir esmola pros que mais precisavam, e eles foram de casa em casa cantando o 

hino dos Santos Reis... Isso é um pouco do que eu conheço, eu acho que não sei mais que 

ninguém, tem com certeza outros que têm mais experiência que possam estar reforçando essa 

minha tese se eu estiver enganado... 

Folião 1: Do jeito que você falou aí sua expressão, cada um tem um jeito, e eu entendi de outra 

maneira, não sei se vocês sabem, mas eles eram astrólogos, mexiam com astrologia, então eles 

consultaram pela estrela guia [...] Muitos antigos falam que eles mandaram até palhaços pra 

distrair o rei Herodes, mas aí eu não sei, os capitães mais antigos que falam isso, que surgiram 

os palhaços por causa disso... 

Folião 4: O palhaço era o soldado do rei Herodes que foi mandado pra matar o menino Jesus, 

o palhaço quando chegou viu os três reis ali ajoelhados adorando o menino Jesus e arrependeu 

do que ele foi fazer [...] Aí Nossa Senhora falou com ele o seguinte ‘a mesma arma que você 

veio matar o menino Jesus, você vai usar pra defender os três reis, só que você usa uma 

máscara pra ninguém te reconhecer, quando vocês chegarem nas casas, ninguém sabe quem é 

você’, então o palhaço é uma das coisas mais importantes da folia... 

Folião 5: Resumindo, a folia de reis então é os foliões cantando essa história, essa história que 

vocês falaram... 

Folião 4: É... a finalidade da folia é essa... 

Folião 3: É, a finalidade da folia é contar a história do menino Jesus... 

Folia 6: Os três reis saíram cada um de um lugar, depois de serem batizados nas águas do rio 

Jordão é que foram se encontrar... 

Seu Chico: Quem é que sabe quem que cantou a primeira folia de reis? 

Folião 4: Não, não sei. 

Folião 1: Seu Chico, se eu errar não tem problema, não? Será que foi são José? 

Seu Chico: Quem cantou a primeira folia foram os ciganos...  

Folião 7: A folia tem origem cigana, justamente... 

Seu Chico: Quem cantou a primeira folia foram os ciganos... cantaram a anunciação de Maria, 

nem instrumento tinham... Quando os reis magos cantaram, já tinham cantado os ciganos... (o 

folião, mais idoso, segue em uma longa explicação sobre a origem da folia, dos três reis e do 

palhaço. Ao final de sua exposição, todos no salão batem palmas)154. 

  

Algumas daquelas colocações reiteravam as definições sobre folia que já tínhamos 

acumulado com a leitura da bibliografia e viagens anteriores, enquanto outras apareciam como 

novidades aos nossos ouvidos. Atribuir a origem das folias aos ciganos e identificar a 

nacionalidade dos reis magos eram saberes que não tínhamos acessado antes daquele momento. 

Lembro que o sentimento compartilhado com minhas colegas era de atordoamento, na medida 

em que éramos bombardeados por tantas informações que escapavam à narrativa 

convencionalizada. Deparávamo-nos com sistemas de conhecimento muito bem estruturados, 

teorias que informavam visões de mundo e concorriam entre si. Parecia que sabíamos descrever 

cada vez menos o que seriam as folias. 

 
154 As falas foram transcritas para fins desta dissertação a partir do áudio gravado na associação de folias em João 

Pinheiro, armazenado nos arquivos digitais da GPI. 
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Já encaminhando para o final da noite, após duas horas de conversa que seguiram a 

dinâmica do trecho apresentado acima, a historiadora perguntou aos presentes o que significava 

ser folião, ao que algumas pessoas responderam em falas emocionadas e também 

compartilharam o que havia significado aquela reunião: 

 

Folião 1: todos nós foliões temos que agradecer muito a Deus pelo dom que Deus deu, Deus 

deu aquele dom pra você levar essa palavra da visita dos três reis magos ao menino Jesus até 

quando a gente estiver vivo. Temos uns historiadores aqui [referindo-se a minhas colegas e a 

mim] que não vão deixar isso acabar, a gente está contando isso aqui agora, mas está gravado 

aqui nesse microfone e isso vai pra frente, não pode deixar isso acabar porque isso é uma coisa 

folclórica que aconteceu há quantos mil anos atrás e a gente tá vivendo a mesma coisa? 

Vivendo a mesma coisa e vivendo a mesma fé com Santos Reis. A pessoa que é foliã de Reis é 

uma pessoa de fé com certeza. [...] Você foi picado por uma cobra [apontando para outro folião] 

e quem te curou foi Santos Reis com auxílio de Jesus Cristo, Jesus Cristo te curou com o auxílio 

dos Santos Reis, a gente rezou muito pra que Deus abençoasse pra você curar porque você 

esteva ruim pra caramba... é uma fé que move montanha... (diz entre choros) 

Folião 2: a pergunta sua é o que a gente sente em ser folião... ser folião pra todos nós, 

traduzindo em poucas palavras, é a alegria que a gente leva na casa de cada pessoa que a 

gente visita, indiferentemente de ser na zona rural ou aqui no perímetro urbano. É você ser 

recebido como pessoas de bem, essa é a alegria que cada folião traz no seu coração, eu digo 

isso por mim, por minhas filhas que viajam com a gente aí nas folias, meus novos companheiros 

de folia e através desse projeto que o presidente começa agora com a inclusão dos jovens 

foliões aqui nesse salão com o apoio de toda a comunidade... (palmas gerais) 

Elizeu, presidente da associação: [...] nossa função, está todo mundo aqui, não é um contra o 

outro não, eu acho o máximo porque tem coisa aqui que eu não sabia, que estou sabendo agora, 

eu filho de capitão e sou capitão agora... é vergonha falar isso? Não. Ou seja, a função nossa 

é a mesma.... se eu quebro o galho dele, ele pode quebrar o meu... antigamente tinha aquela 

besteira de rivalidade, isso era pura besteira... cultura, né? Cultura é pra todo mundo... 

 

Em resposta aos posicionamentos mais pessimistas sobre os mecanismos de 

participação nos projetos de desenvolvimento, Williams (2004) defende que as práticas 

participativas não conduzem necessariamente à despolitização das dinâmicas locais. Se por um 

lado podem sim atuar como mecanismos de controle e sujeição dos indivíduos, suas 

consequências não podem ser determinadas a priori e seus participantes nunca podem ser 

totalmente controlados. Segundo o autor, essas práticas em si abrem novos espaços para a ação 

política que em projetos não-participativos inexistem e temos mais ganhos analíticos quando 

expandimos nossos referenciais espaço-temporais. 

De um lado, as intervenções podem impulsionar dinâmicas locais de mobilização 

política que extrapolam os espaços construídos e se espraiam pelas redes de relações. Como 

podemos perceber com as falas acima, mesmo com a exposição de interpretações concorrentes 

sobre as origens das folias e balanços de poder que pendem em direção a algumas figuras, como 
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o mestre seu Chico e o presidente Elizeu, os foliões ali presentes reconheceram a importância 

daquele espaço de trocas como uma oportunidade de aprendizagem conforme eram provocados 

com nossas perguntas a pensar sobre suas próprias práticas. Além disso, momentos como esse 

inauguram ou fortalecem processos de organização política entre pessoas que de repente se 

veem assumindo uma identidade de detentor. Faz parte da política de patrimônio os agentes 

envolvidos compreenderem o que significa ser patrimônio, assunto que continuaremos a 

discutir no último capítulo155. 

Ao mesmo tempo, devemos estender o escopo de análise das experiências particulares 

para a compreensão de seus efeitos no funcionamento das instituições. Se instrumentos de 

participação podem reiterar a centralização do poder dos governos, podem também produzir 

fenômenos no sentido inverso (WILLIAMS, 2004). Ouvir aquelas teorias que questionavam 

nosso entendimento já mais ou menos consolidado pela pesquisa de gabinete expandia os 

olhares da equipe técnica e permitia amadurecer nosso entendimento sobre o objeto que estava 

sendo construído. Além disso, estar em contato com aquelas emoções e relatos tão íntimos, 

como milagres operados pelos Santos Reis, também produziam em nós mesmas emoções e nos 

faziam sentir o peso da responsabilidade de traduzir para o papel e para a política, na forma de 

expressões da cultura, o que para aquelas pessoas significava principalmente vida156. 

Promover esses momentos de encontro nas viagens era se abrir aos potenciais 

disruptivos e abaladores de certezas da pesquisa de campo. Aconteceram também em São 

Francisco onde ouvimos relatos de folias que saíam sem bandeira e em Betim, onde 

encontramos um grupo de folia que planejava seu período de visitações e organizava seus 

itinerários por meio de um grupo no WhatsApp que reunia foliões e devotos157. Questionada 

 
155 Em termos temporais, na visão de Williams (2004), também seria preciso compreender os efeitos da 

participação como processos que se inserem dentro de relações de poder de longa duração e podem ter impactos 

diferentes em momentos diferentes, estendendo-se ao longo do tempo. Aquela viagem a João Pinheiro estreitou 

laços entre GPI, foliões e secretaria de cultura de maneira que no ano seguinte um dos encontros da 7ª Rodada 

Regional do ICMS Cultural foi organizado na cidade e a equipe pôde aproveitar o momento como devolutiva do 

processo de registro. Um novo encontro foi realizado na sede da associação para a apresentação dos resultados da 

pesquisa. 
156 Faço essa analogia pensando na provocação trazida por Roy Wagner (2014) em sua compreensão sobre o 

choque cultural e a invenção da noção de cultura. A política de patrimônio imaterial também passa por destacar 

certa expressão da vida cotidiana de uma coletividade e apresentá-la como cultura (EUGÊNIO; FRANÇA, 2019). 
157 A visita à folia de Betim fez parte da terceira estratégia desempenhada pela equipe da GPI para a realização de 

trabalho de campo no registro das folias. Além de inserir suas atividades de pesquisa em momentos previamente 

definidos para outras finalidades (o que acontecera em Uberaba, Paracatu, Arceburgo e Uberlândia) e conseguir 

contornar limites de orçamento para planejar uma viagem com finalidade exclusiva para pesquisa (João Pinheiro 

e São Francisco), começamos a acionar os dados do cadastro em busca de foliões que estavam em municípios na 

região metropolitana de Belo Horizonte e que poderíamos entrevistar em visitas bate e volta. Essa era a maneira 

menos onerosa de fazer uma incursão em campo ao permitir que nos ausentássemos do escritório apenas por um 

dia. Nesse esquema, entrevistamos foliões de grupos distintos em duas idas a Betim e pastorinhas na cidade de 

Caetanópolis. 
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sobre como coexistiriam os momentos de participação e análise técnica durante a pesquisa, a 

gerente de patrimônio imaterial ressaltaria que nosso trabalho técnico apenas teria sentido se 

fizesse jus à escuta dos chamados detentores e, nesse sentido, o trabalho de campo seria 

primordial: 

 

nossa análise técnica só vai ser efetiva e coerente com o processo quando a gente escuta esses 

grupos... a gente nunca vai ser capaz de descrever um bem cultural sem ouvir sobre ele, por 

isso eu valorizo muito o momento da entrevista... tem aquela experiência que eu gosto sempre 

de falar que a gente tinha uma visão de folia, a gente já tinha determinado que o elemento 

principal da folia era a bandeira, noção que partia dos documentos, das dissertações e também 

era parte do que a gente já tinha visto, mas quando a gente foi para o campo [em São 

Francisco], a gente se deparou com um grupo de folia que não usava bandeira, isso foi muito 

chocante... como assim? A gente achava que esse era o elemento mais sagrado, mas não 

aparecia ali... então eu acho que se a gente não faz uma escuta sensível, não compreende bem 

a partir do que os grupos falam, do que os detentores falam, eu acho que a nossa análise 

técnica só é mais uma reprodução de uma informação que é vazia, por isso eu não gosto que a 

gente escreva análises muito deterministas [...] essas coisas não podem ser tão duras, às vezes 

a gente lê algumas coisas e algumas descrições e a gente se apega a isso, aí quando você vai 

para o campo você vê que a realidade é completamente diferente... às vezes vai reiterar aquilo 

ou vai trazer novas perspectivas, então eu acho que a participação é fundamental pra gente 

ampliar o olhar, ampliar as dimensões que são possíveis e impossíveis de serem pensadas... 

sem a participação, a gente não consegue ter noção dessas nuances, dessas diversidades das 

coisas que acontecem, e que são muitas... 

 

O que percebemos, portanto, nas maneiras com que as incursões de campo puderam 

acontecer durante o processo de registro com as folias, é que as situacionalidades operacionais 

e orçamentárias desempenharam influências relevantes ao restringir as possibilidades de 

tomada de decisão dos técnicos da Gerência. Ao precisar se valer de situações anteriormente 

planejadas com outros fins, a equipe enfrentou certos constrangimentos na seleção de com quem 

iria conversar e na definição dos espaços e tempos de conversa e entrevista. Dependeu de outros 

agentes na mediação com esses detentores, principalmente prefeituras, e produziu dados de 

pesquisa em contextos atravessados por dinâmicas de poder que escapavam ao seu controle158. 

Nas ocasiões em que puderam decidir para onde iriam, as técnicas fizeram uso das 

informações levantadas com o cadastro para visitar lugares próximos ou cidades onde também 

já tinham estabelecido contatos prévios com agentes locais. De todo modo, viagens e entrevistas 

 
158 Em sua etnografia sobre a elaboração do Plano Municipal de Cultura de Belo Horizonte, Davis (2013) 

identificou a recorrência de uma retórica da carência, que apresentava a área da “cultura” como histórica e 

permanentemente escassa de recursos (estrutura física, técnicos, apoio, verbas...). Essa percepção levava à 

resignação dos envolvidos diante do não atendimento de suas expectativas, na ideia de que “antes isso que nada”. 

As restrições orçamentárias, que se agravariam com o decorrer dos anos e os governos eleitos em 2018, também 

suscitaram em alguma medida visões semelhantes no Iepha e exigiram resiliência das técnicas. 
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são compreendidas por essa equipe como instrumentos de participação que justificam a 

importância do trabalho de campo para os resultados da pesquisa, uma vez que permitem 

justamente o encontro com detentores. Apenas essa escuta possibilitaria conhecer e descrever 

a prática alvo de registro e alargar as teorias consideradas restritivas presentes em documentos 

e dissertações. Vimos ainda que os efeitos dessa participação atuam em mão dupla, suscitando 

desdobramentos entre detentores em seus contextos locais, mas também na equipe técnica, que 

se vê envolta por emoções e precisa organizar as informações resultantes desses momentos. 

Essas dinâmicas estiveram presentes quando a equipe foi ao encontro dos foliões, mas 

e quando são os detentores que vêm ao encontro das técnicas no Iepha? Vejamos como isso 

ocorreu durante o processo de registro dos saberes e expressões associadas às violas. 

 

Mulheres também são detentoras: a mobilização de violeiras no seminário das violas 

 

Quando começaram os estudos para aquele que seria o quinto registro no Iepha, logo 

após a reunião do Conep em decisão pelo reconhecimento das folias como patrimônio cultural 

do estado, estávamos experimentando na Gerência um outro contexto. A diretora de Proteção e 

Memória, que se ausentara do Instituto durante grande parte da pesquisa com as folias, voltava 

da licença-maternidade com muitas ideias para a instrução do registro e seus envolvimentos 

pessoais com o universo das violas motivavam um andamento mais acelerado para as coisas. A 

Gerência já tinha passado por duas experiências com o cadastro e entrava no terceiro formulário 

com percepções um pouco mais amadurecidas de suas possibilidades e limitações. A própria 

equipe passaria por mudanças ao longo do ano de 2017, com a entrada de novos estagiários da 

História, minha saída no meio do ano, a chegada de outra antropóloga em substituição ao 

técnico que partira para se dedicar ao doutorado e também a troca de gerentes em setembro 

daquele ano. 

Além disso, ao contrário do que acontecera no caso das folias, não se compartilhava 

entre os integrantes da GPI nenhum tipo de conhecimento muito aprofundado associado às 

violas. A compreensão daquele objeto de pesquisa demandava saberes especializados da área 

da música que não estavam naquele momento acessíveis aos nossos entendimentos leigos. 

Finalmente, mesmo com um pedido de registro vindo do próprio secretário de cultura, vimos 

que havia uma mobilização de um grupo de violeiros pelo reconhecimento da viola como 

patrimônio imaterial, alguns que inclusive já eram conhecidos de nossa diretora. Desse modo, 

assim que se deu início aos estudos, esses mesmos violeiros começaram a entrar em contato 
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com o Iepha e a Gerência percebeu, muito incentivada pela Diretoria, que precisaria ouvi-los 

logo de saída para encaminhar nossa pesquisa. Como contaria a gerente em nossa conversa: 

 

Guilherme: é interessante que desde o início do processo das violas o clima já era outro... 

Débora: eu acho que tem uma participação da Françoise que é muito importante nesse 

contexto, de querer agregar essas pessoas e discutir um pouco o que era a viola... mas foi uma 

demanda técnica nossa também, nós técnicos e estagiários queríamos entender um pouco antes 

de começar porque na verdade a gente conhecia muito pouco nosso objeto... esse 

desconhecimento no caso foi importante porque como a gente desconhecia, a gente precisava 

ouvir as pessoas... na folia, a gente já tinha um pouco a ideia do que ela era e talvez foi com 

tudo muito pronto na cabeça... eu acho que com a viola a gente foi completamente para o 

desconhecido, a gente precisava que as pessoas fornecessem informação... então nessa 

perspectiva já foi diferente...  

 

Vemos, portanto, como o fato das violas e seus violeiros não configurarem patrimônios 

imaginados para a equipe técnica permitiu um distanciamento que favoreceu a condução da 

pesquisa. Enquanto nos anos 1980, os servidores do Iepha precisavam envolver as populações 

locais para articular as ações de restauro e nesse movimento viam a importância de informar 

sobre o que estavam fazendo em seus municípios, agora a equipe da GPI tinha que escutar os 

violeiros para entender qual seria o objeto do registro, sendo nós as pessoas a serem informadas. 

Entre fevereiro e março de 2017, dez violeiros e colecionadores de viola foram entrevistados 

na Gerência, inclusive aquele que fora o proponente do projeto de lei junto ao gabinete do 

deputado na Assembleia Legislativa.  

Aqueles homens eram violeiros de palco e pesquisadores do assunto, pessoas influentes 

no cenário musical mineiro e brasileiro, mas ao mesmo tempo incentivadores da música dita 

popular e, portanto, traziam conhecimentos tradicionais e acadêmicos para a mesa de reunião. 

As discussões desdobravam-se em escalas musicais, partituras, afinações, ritmos e toques e 

naquela escuta interessada aproveitávamos para levantar questões, resolver nossas dúvidas, 

apresentar propostas de análise e confirmar se estávamos caminhando em uma direção 

pertinente. Nosso desconhecimento, como coloca a gerente, também motivou que 

construíssemos o cadastro em conjunto com os violeiros e as reuniões eram momentos de pensar 

no que seria interessante perguntar, o que seria necessário saber para nossa análise e quais 

seriam as melhores maneiras de construir as perguntas. Assim que o cadastro ficou pronto, 

fizemos uma espécie de pré-teste com aquelas pessoas e através de suas respostas e devoluções 

pudemos validar o formulário a ser lançado no site do Iepha em março. 
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A presença ativa da diretora também facilitou junto à presidência a alocação de recursos 

para o desenvolvimento do projeto. Dessa maneira, com o intuito de ampliar o que já havia sido 

alcançado com aquelas conversas iniciais foi proposta a organização de um seminário sobre a 

temática. Intitulado “Violas: o fazer e o tocar em Minas Gerais”, o seminário foi planejado para 

acontecer entre 16 e 17 de maio no auditório do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 

(BDMG). A partir de indicações dos violeiros que já haviam sido entrevistados e os contatos 

da diretora com outras pessoas envolvidas com as violas, foram pensadas palestras, mesas 

redondas, rodas de conversa e apresentações musicais em uma estrutura que mais ou menos 

espelhava os eixos temáticos que se tinham pensado até então para a condução da pesquisa. 

Foram convidados professores universitários especialistas na temática, tocadores de viola que 

participavam de folia e catira, fabricantes do instrumento musical e os próprios violeiros que se 

firmavam como parceiros da equipe. 

Durante a montagem da programação, Débora Raiza, à época ainda técnica, começou a 

chamar atenção para o fato de que nenhuma mulher havia sido convidada. Feminista e 

pesquisadora dos movimentos de mulheres durante a ditadura militar brasileira, a historiadora 

frequentemente vocalizava nas relações cotidianas seus incômodos com práticas machistas 

vindas dos técnicos no Instituto, como piadas, interrupções ou desconsiderações de suas falas 

em reuniões. Ela conta que desde a escrita do dossiê da Comunidade dos Arturos e também no 

dossiê das folias, havia um desejo de tratar das relações de gênero naquelas práticas. Porém, 

nesse último caso, com os prazos acelerados que tivemos para a finalização da pesquisa, não 

houve fôlego para escrever uma seção específica e reunimos em um mesmo tópico diversas 

transformações que marcavam as folias nos tempos atuais, além da presença das mulheres, 

como o uso de automóveis e tecnologias digitais159. Conversando comigo sobre o assunto, em 

meio a lágrimas, defenderia: 

 

eu acho que a gente tem esse papel político na vida, né... eu estou emocionada... eu acho que 

desde o processo de registro dos Arturos já era uma demanda minha falar sobre a importância 

das matriarcas na comunidade... a mesma coisa foi nas folias, a gente queria trazer as mulheres 

também, com um pouco mais de dificuldade... aí no processo das violas, quando a gente foi 

fazer o seminário, falei algumas vezes ‘gente, só tem homem nessas mesas, tem mulher que 

pesquisa isso também’, mas enfim... sempre foi assim, a discussão de gênero é vista como algo 

que uns chatos tentam colocar em evidência para desnaturalizar esses processos... 

 

 
159 Foge à minha discussão no momento aprofundar nas compreensões a respeito de tradição e modernidade que 

circulam entre os formuladores das políticas de patrimônio, mas cabe pensar nas relações de poder que informaram 

a atribuição da discussão sobre as mulheres nas folias à chave da modernidade, em oposição à tradição. 
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Com a divulgação da programação do seminário no site e nas mídias sociais do Iepha, 

várias violeiras começaram a responder aos posts questionando por que não havia 

representantes femininas no evento. A primeira tentativa de resposta foi dada pela diretora de 

Proteção e Memória por meio de seu perfil pessoal no Facebook. Alegou que a equipe já havia 

identificado a ausência de mulheres na programação do evento, mas que tal fato era decorrente 

da dificuldade em identificar violeiras que fossem referência na tradição da viola no estado. A 

réplica foi recebida com indignação e uma das internautas, que também era violeira, apresentou 

em tréplica uma lista com mais de dez nomes de mulheres mineiras que estavam ativas no 

contexto da viola e ainda afirmou que tal tarefa levara quinze minutos com base em pesquisas 

rápidas na Internet160. Letícia Leal, violeira de Belo Horizonte, também enviou uma carta ao 

Iepha discorrendo sobre a importância da presença feminina no evento. 

Diante desse episódio, por conta da mobilização de mulheres que reivindicavam sua 

posição como detentoras, a historiadora da GPI passava a ter respaldos dentro do escritório para 

generificar a composição do seminário. Estabelecendo contatos com aquela rede de violeiras, a 

técnica pôde chamá-las para o evento e, dali em diante, teve uma preocupação deliberada em 

inclui-las no processo de pesquisa e na escrita do dossiê de registro. Letícia Leal foi convidada 

para compor a mesa com tema “A viola ontem e hoje: o instrumento e seus trânsitos culturais” 

junto com três outros violeiros homens: um professor da Universidade de Brasília (UnB) e dois 

artistas e produtores musicais.  

Em sua fala, de nome “A viola contemporânea: mistura de gêneros e tons”, Letícia 

questionou a ideia de tradição masculina que envolvia o instrumento musical. Apresentou o 

nome de mulheres que teriam influenciado o contexto da viola, como Helena Meirelles, que 

integrou a lista de cem melhores instrumentalistas do mundo em 1993. A violeira guiou sua 

apresentação a partir da análise de algumas letras de música bem conhecidas e cantadas no 

mundo da viola, evidenciando passagens sexistas e racistas e questionando o silenciamento das 

mulheres ao longo da história161. Finalizou afirmando que não ensinava muitas daquelas 

músicas aos seus alunos de viola. A artista, jovem e com dreadlocks no cabelo, dividiu os 

ânimos na plateia. Houve quem aplaudiu e quem contestou de maneira exaltada seus 

questionamentos sobre a tradição. A gerente endossaria a postura assumida pela violeira: 

 
160 Uma dessas violeiras era maestra de uma orquestra de violas no Triângulo Mineiro, que já tinha aparecido em 

uma notícia publicada no site do Iepha em 2009. Com manchete “Orquestra resgata “verdadeira música 

brasileira””, o texto merece uma análise por trazer o valor de autenticidade que informava a política de patrimônio 

cultural desde suas primeiras décadas, como abordamos no segundo capítulo, ao mesmo tempo em que debate a 

posição diferenciada da mulher no universo da tradição. 
161 Um indício desse silenciamento apareceu enquanto escrevia essa passagem, uma vez que o Microsoft Word 

identifica um erro na escrita da palavra “violeira” e sugere sua correção para “violeiro”. 
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a gente não pode romantizar o patrimônio imaterial, nós vivemos em uma sociedade patriarcal 

e isso se reflete no patrimônio, ainda mais que são tradições históricas e carregam várias 

fórmulas machistas em suas estruturas... então você questionar isso dentro da tradição é muito 

complexo, é muito difícil, mas eu pesquisei gênero, a participação das mulheres durante a 

ditadura, e isso apareceu aqui também, quis ser presente na minha produção também... então 

no processo das violas, depois do que aconteceu no seminário, a participação daquelas 

violeiras fez com que a gente repensasse os processos... 

  

Na perspectiva da gerente, aqui temos um exemplo de participação que ganha outro 

sentido. Para além de momentos de escuta/consulta ou produção de dados de pesquisa, 

aproxima-se de uma participação no sentido político do termo (SOUZA LIMA, 2015) através 

da ação de pessoas que mobilizam recursos do campo patrimonial para reivindicar seu lugar 

como pertencentes e portadoras de direitos. Testemunhamos detentoras que bateram à porta do 

Instituto e alcançaram o espaço almejado através do estabelecimento de alianças com uma 

técnica ativista (ABERS; TATAGIBA, 2014) que usou de seu espaço de poder e também 

aproveitou da mobilização para enfrentar posições antagônicas na instituição e inserir a 

discussão de gênero nos processos de pesquisa do patrimônio imaterial. 

A partir dos relatos das viagens para conhecer foliões e da mobilização das violeiras na 

organização do seminário, o que parece é que, independentemente das restrições colocadas por 

diferentes conjunturas, as técnicas da Gerência de Patrimônio Imaterial entenderam que 

conseguiram minimamente estabelecer momentos de encontro com os chamados detentores. 

Mesmo no cenário colocado pela nova gestão de pesquisas mais ampliadas com orçamentos 

mais escassos, as premissas de participação foram mantidas na visão daqueles agentes do 

patrimônio. 

Podemos notar, portanto, que faz diferença quem são as pessoas que formulam e 

executam as políticas públicas. Mas, as situações de pesquisa também dependem de quem são 

os detentores em diálogo162. Em um primeiro momento, encontramos foliões que foram 

procurados pela equipe técnica e precisavam ser informados sobre um processo de registro que 

tinha nascido no interior do Iepha e dizia respeito às suas vidas. No segundo processo, já 

aconteceram aproximações com artistas de palco e pesquisadores que acompanharam o 

encaminhamento do pedido desde a Assembleia Legislativa até o Instituto e rapidamente 

 
162 Vimos que a portaria n. 47/2008 prevê que o pedido de registro reúna uma documentação extensa com 

documentos formais, levantamentos históricos e materiais audiovisuais. Podemos pensar como isso dificulta que 

“qualquer cidadão” encaminhe um pedido ao Iepha. Sabendo que os conhecimentos sobre as políticas de 

patrimônio estão desigualmente distribuídos entre diferentes setores na sociedade (ABREU, 2007), o volume dos 

materiais pedidos e a própria necessidade de dominar a linguagem burocrática da portaria já traz indicativos de 

que alguns tem mais chances de enviar pedidos que outros. 
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firmaram parcerias dentro da Diretoria. Não coincidentemente se pensava que sabíamos muito 

sobre as folias, mas se reconhecia que conhecíamos pouco a respeito das violas. 

Qualquer que seja o caso, no entanto, não deixamos de falar de técnicas que nutrem 

desejos de que detentores participem e que promovem para tal momentos de escuta que não são 

muito ritualizados, resultantes da soma de variáveis que informam cada situação, ao contrário 

do que se observa em outras políticas. A partir disso, seguindo nossa etnografia, o que resta a 

ser compreendido é o que se produz com as informações que são reunidas nesses momentos. 

Como nós técnicas da GPI traduzimos as experiências vividas nas viagens, entrevistas e 

cadastros para o escrito? 
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6. DE VOLTA AO COMPUTADOR: CONSTRUÇÃO DOS DADOS E ESCRITA DOS 

DOSSIÊS 

 

Uma vez munidos com as informações produzidas no encontro com detentores, 

precisávamos operacionalizá-las na forma de dados de pesquisa. Seguindo o rito administrativo 

do registro, aquelas experiências vivenciadas no campo e também na Gerência deveriam agora 

se transformar em descrição nas fichas de inventário, análise no dossiê de registro e ações no 

plano de salvaguarda. Neste capítulo, voltaremos ao trabalho no escritório para rastrear os 

efeitos de cadastros, entrevistas e viagens na construção dos dados e como estes foram 

mobilizados e apresentados na redação dos textos encaminhados para votação no Conselho 

Estadual do Patrimônio Cultural de Minas Gerais (Conep). 

Veremos, nas pesquisas com as folias e as violas, como as técnicas da Gerência de 

Patrimônio Imaterial ajustavam os momentos de participação com o rigor técnico que o Iepha 

tradicionalmente exige, nas palavras da gerente. Atentarei para os usos dados aos instrumentos 

na produção e análise das informações que culminaram nos objetos a serem apresentados para 

registro e, em seguida, passarei à leitura dos dossiês. Perceberemos que na execução da política 

de patrimônio imaterial coexistem tempos distintos que informam escolhas textuais e 

restringem ou ampliam as possibilidades na construção dos patrimônios. 

 

6.1 Usos múltiplos, efeitos vários: dúvidas, números, planilhas e análises 

 

Mesmo no escopo ampliado daqueles estudos, na perspectiva da equipe era fundamental 

propiciar a participação dos chamados detentores, do mesmo modo como havia ocorrido com 

os Arturos e as populações envolvidas no Inventário do Rio São Francisco. Nesse aspecto, 

mostrava-se necessário garantir a anuência de foliões e tocadores e fazedores de viola. Cabe 

recordar que, desde a Portaria 47/2008, foi formalizada a imprescindibilidade de se comprovar 

a ciência e o interesse da coletividade responsável pela prática proposta para registro. Nos 

termos do marco normativo, essa comprovação dar-se-ia por uma declaração formal de 

representante dessa “comunidade” ou de seus membros que integraria a documentação 

encaminhada ao Iepha junto ao pedido de registro. Porém, como seria entendida essa anuência 

nos presentes casos, um advindo da indicação de uma pesquisa anterior e outro na forma de 

uma carta do secretário de cultura? Na nota técnica 03/2015, em resposta ao pedido de Angelo 

Oswaldo, a Gerência ressaltaria que: 
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Após anuência dos interessados e formatação do projeto, iniciaremos o processo que 

consiste na pesquisa das Referências Culturais relacionadas ao bem cultural de 

interesse e a construção do Inventário de Proteção do Acervo Cultural – IPAC/MG. 

Como fase seguinte e com a participação dos indivíduos responsáveis pela 

manutenção do bem pesquisado, será construído um Plano de Salvaguarda que irá 

direcionar ações de curto, médio e longo prazo referentes ao bem em si (IEPHA, NT 

03/2015, destaques meus). 

 

Em consonância à legislação pertinente, mas também aos critérios rotinizados entre os 

integrantes da equipe, a anuência era critério estruturante para a instrução dos processos de 

registro. Sem uma declaração explícita que acompanhasse a abertura desses estudos, a única 

maneira de garanti-la, portanto, seria construir uma trajetória que atestasse a presença de 

detentores ao longo de todo o processo. Também por esse motivo, portanto, era importante 

localizar as justificativas para aquelas pesquisas no projeto São Francisco: se houve um 

entendimento da Gerência sobre a relevância daquelas expressões, foi advindo dos mapas de 

percepção e das entrevistas conduzidas no âmbito do projeto, logo com participação de 

detentores, logo com sua anuência. Do mesmo modo, vimos que a anexação aos dossiês das 

notas técnicas em resposta às propostas de lei para proteção das folias e da “viola caipira 

mineira” em alguma medida reforçava o atestado do interesse de setores da população em 

instruir aqueles registros.  

À medida que iam promovendo os momentos de encontro com detentores, os técnicos 

da GPI podiam atualizar aquela narrativa no entendimento de que a presença naquelas ocasiões 

demonstrava sua concordância com as pesquisas que seriam conduzidas. No caso das folias, os 

cursos de capacitação promovidos junto com as prefeituras de Uberaba, Paracatu e Arceburgo 

desempenharam esse papel com os foliões presentes. O termo de consentimento assinado em 

Uberaba e as atas redigidas em Paracatu e Arceburgo passaram a funcionar como declarações 

de anuência. Mas, aqueles três municípios bastariam para comprovar o consentimento de foliões 

distribuídos por todo o estado de Minas Gerais? A expansão das escalas da pesquisa trazia essa 

indagação para a equipe técnica.    

A primeira solução encontrada foi entender o cadastro como um outro atestado de 

anuência. Na entrevista que fiz com o historiador à época na frente da Gerência, ele diria que, 

na sua percepção, uma vez que um grupo se dispunha a aderir àquela política, ao preencher o 

formulário com suas informações, estaria de algum modo aquiescendo à pesquisa. Analisando 

a posteriori, o historiador chega a afirmar que esse processo deveria se tornar mais transparente 

nos próximos cadastros e que a implementação do instrumento seria uma obra em eterna 

construção. No entanto, criou-se um entendimento partilhado na equipe de que se podia 
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entender sim as respostas ao cadastro como a anuência que precisávamos para o andamento do 

processo. Com essa ferramenta, passávamos a ter mais de mil declarações de anuência, número 

esse que parecia garantir alguma representatividade no território mineiro163. 

Sabíamos das fragilidades em entender o cadastro como instrumento de anuência. No 

primeiro uso com as folias, por exemplo, incentivadas pela possibilidade de pontuação no 

programa do ICMS, mais de 90% das respostas recebidas vieram das prefeituras, e não dos 

próprios grupos164. Desse modo, as incursões em campo eram oportunidades de fortalecer esse 

construto da anuência. Por meio das entrevistas e das reuniões de escuta, como aquela 

organizada na associação de folias em João Pinheiro, tínhamos a possibilidade de explicar com 

mais profundidade o que significava um processo de registro e ouvir dos chamados detentores 

a confirmação de que se interessavam pela instrução da pesquisa. 

No processo das violas, por sua vez, a noção de anuência viria já desde os encontros 

iniciais com aqueles violeiros na mesa de reuniões da GPI, cujas comprovações se dariam por 

meio das transcrições de entrevistas e fotografias. O comparecimento de tocadores e fazedores 

de viola no seminário, fossem como palestrantes ou ouvintes, também foi entendido como uma 

demonstração de consentimento para a condução do estudo. Desse modo, aos poucos a anuência 

foi sendo construída pela presença, principalmente por meio da consagração da parceria com 

alguns daqueles violeiros que estiveram mais próximos da Gerência ao longo de todo o 

processo. 

Lygia Segala (2018) explora os efeitos dos usos das “fotografias de grupo” na fixação 

dos eventos organizados pelos folcloristas brasileiros durante os anos 1940 e 1960. Para a 

autora, essas imagens frontais, sem profundidade de campo, contribuem para a transmissão de 

uma mensagem que evoca a aliança das pessoas fotografadas em torno de um propósito comum. 

Com os violeiros no Iepha, fotos como aquelas analisadas pela autora desempenharam papéis 

semelhantes. As reuniões feitas com os violeiros e o seminário foram divulgadas pela assessoria 

de comunicação do Iepha através de imagens como as reproduzidas adiante (FIGS. 12 e 13), 

que mais ou menos explicitamente testemunhavam a participação de detentores no processo de 

pesquisa e, consequentemente, sua anuência ao registro. 

 

 

 
163 Veremos na seção seguinte como os números do cadastro tornaram-se argumentos de legitimidade nos dossiês 

de registro. 
164 Como sabemos, não era uma novidade para o Iepha depender das mediações com os municípios para conduzir 

suas políticas. 
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FIGURA 12 – Reunião de técnicos/as do Iepha com o violeiro Chico Lobo 

 
O registro do encontro foi divulgado no site do Iepha em notícia intitulada “Iepha inicia os 

estudos para o reconhecimento das violas de Minas como patrimônio cultural”, de 03 de abril 

de 2017. A partir da esquerda, Débora Raiza Rocha (à época técnica e mais tarde gerente de 

patrimônio imaterial), Luis Mundim (à época, gerente), Chico Lobo, Françoise Jean (à época, 

diretora de Proteção e Memória), Breno Trindade (à época, técnico) e Adalberto Mateus. 

Belo Horizonte, GPI/Iepha, 14 de fevereiro de 2017. Acervo Iepha. 

 

FIGURA 13 – Violeiros/as no encerramento do seminário "Violas: o fazer 

e o tocar em Minas Gerais" 

 
A concentração de violeiros no palco do auditório expressa a representatividade de sua 

anuência para a condução de uma pesquisa em escala estadual considerada participativa. 

Belo Horizonte, BDMG, 17 de maio de 2017. Acervo Iepha. 

 

As escalas expandidas das pesquisas demandavam, portanto, não apenas novos jeitos de 

pesquisar e novas maneiras de construir a participação, como também novas compreensões a 

respeito do próprio rito administrativo. Aquela concepção originalmente estabelecida na 

portaria de 2008 foi sendo negociada pela prática da pesquisa e, assim, a anuência deixou de 

ser entendida como uma “declaração formal”, no formato de uma folha de papel assinada, e 

passou a ser encarada como um conjunto situado de possibilidades que, a depender dos 
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contextos de determinado estudo, poderia vir na forma de atas, cadastros, entrevistas, eventos, 

fotografias, seminários, termos de cooperação técnica, e outros documentos. 

Se observarmos no PowerPoint atualmente utilizado pela gerente nos cursos de 

formação que é convidada a ministrar, lemos que anuência, participação e reunião inicial com 

detentores mantêm-se como principais fundamentos para a condução do registro, mas já se 

admite que a “anuência dos envolvidos pode se dar de distintas maneiras”165. Como exemplos, 

aparecem fotos das reuniões de trabalho iniciais com os violeiros, de um encontro da 7ª Rodada 

Regional do ICMS Cultural que contou com a presença de uma orquestra de violeiros em 

Santana dos Montes e da reunião feita com os foliões em João Pinheiro166. 

O que possibilita tais negociações é justamente a flexibilidade da metodologia da 

gerência. Entendemos, assim, que os instrumentos surgem em resposta a certa condição, mas 

com o tempo podem ser utilizados para diversas finalidades, gerando consequentemente 

diferentes efeitos. Na visão de Luis Mundim: 

 

a gente trabalha muito no sentido de tentativa e erro, e é assim que essa metodologia vai se 

consolidando... [...] ela é muito aberta para você implementar e adaptar à sua realidade, o que 

eu posso garantir é que a partir do momento que você envolve as pessoas, toda a sua sequência 

de estudos para frente fica facilitada porque você já identificou as pessoas, você começou a 

estabelecer laços, são essas pessoas que vão te ajudar depois no meio do processo... 

 

Nesse sentido, mais que responder a disposições legais e cumprir um requisito da 

documentação, a importância da anuência está em formalizar o estabelecimento da participação 

dos detentores ao longo da pesquisa. Entende-se que um instrumento demonstrou a anuência se 

 
165 IEPHA. Oficina: Fundamentos para o Registro do Patrimônio Cultural Imaterial. PowerPoint. 2019. Arquivos 

GPI. Administrativo. 

A abertura no entendimento de anuência não significa que a equipe não valorize quando chega um pedido de 

registro que cumpre à risca a documentação prevista na portaria 47/2008. Durante meu ano como analista, 

recebemos o pedido para registro das bandas de taquara e pifeiros, expressões musicais associadas às gaitas e 

pífanos, flautas do norte mineiro. O proponente, um pesquisador envolvido com a temática há mais de uma década, 

anexou ao pedido mais de uma dezena de declarações formais de anuência assinadas por representantes dos grupos 

que tocam as flautas, fato que foi motivo de admiração por parte da gerente: nossa, se todos os pedidos chegassem 

assim, seria uma beleza... O cumprimento da portaria é entendido como uma indicação de que o processo foi 

construído junto com a “comunidade”. 
166 Esses processos de negociação da ideia de anuência são recentes e suscitam muitas discussões no âmbito da 

análise da documentação do ICMS Patrimônio Cultural. Se a GPI no Iepha com o passar do tempo vem 

transformando sua metodologia de trabalho e suas compreensões sobre a política de patrimônio imaterial, a 

Deliberação Normativa que instrui os critérios para pontuação no programa do ICMS segue estritamente o que 

está previsto na Portaria 47/2008. Em 2019, ano em que nós técnicas da GPI analisamos um volume maior de 

documentação relacionada aos processos de registro e salvaguarda, percebemos os descompassos entre a política 

estadual no Instituto e a política municipal que se cobra das prefeituras. Nas discussões entre os analistas, uns 

entendem que se pode negociar a regra, enquanto outros se mantêm firmes à norma. Como resultado depois de 

longos debates, decidiu-se que chegara o momento de propor uma nova versão para a portaria que instrui os 

procedimentos de registro, processo que será interessante acompanhar futuramente. 
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permite a criação de canais de comunicação, ou identifica quem são as pessoas a serem 

envolvidas na pesquisa em qualquer etapa da sequência de estudos. Mais que pensar se o 

cadastro garantiu a anuência prévia de quem cadastrou, portanto, a força de sua construção está 

na percepção, ao longo e posteriormente à pesquisa, de que serviu como instrumento para o 

estabelecimento desses laços. 

 Passemos a analisar agora em retrospecto, portanto, outros usos que foram concedidos 

aos mapas de percepção e cadastros. Esses instrumentos sedimentaram-se como parte da 

metodologia da gerência e sempre aparecem quando a equipe fala sobre seus modos de 

trabalhar. Até aqui, entendemos que foram pensados como respostas criativas dos técnicos às 

demandas trazidas em cada contexto de criação de maneira a permitir a promoção da 

participação dos detentores envolvidos. No entanto, distanciando de uma visão funcionalista da 

administração pública, entendo que além de servir aos objetivos finais para os quais foram 

pensados, os instrumentos podem adquirir uma série de usos intermediários após sua 

implementação (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012a). 

Seguindo na leitura do referido PowerPoint, vemos que ambos os instrumentos são 

apresentados no tópico sobre “identificação das referências culturais”, como possibilidades que 

se pode acionar nas etapas iniciais de pesquisa para a produção de dados primários, justamente 

identificar os caminhos a serem aprofundados ao longo do estudo. Na prática, porém, acredito 

que mapas e cadastros adquiriram usos e sentidos distintos. 

Existe mesmo, na percepção dos técnicos, uma potencialidade na promoção das oficinas 

de mapas de percepção como meio para acessar aqueles elementos e expressões cuja relevância 

é referenciada pelas pessoas envolvidas na confecção do mapa e que, por isso, podem ser 

interpretados como integrantes de seu patrimônio cultural. Vimos com sua criação no projeto 

São Francisco como esses momentos foram portas de entrada para um universo de referências 

culturais que não faziam parte necessariamente do cotidiano dos técnicos do Iepha e que 

permitiram identificar aquilo que seria inventariado. 

Esse entendimento sedimentou-se ao longo dos anos da Gerência e encontramos o 

mesmo sentido na fala da gerente na oficina que seria organizada na comunidade quilombola e 

apanhadora de flor de Raiz em março de 2019. Após a realização dos mapas e sua apresentação 

pelos moradores, a historiadora agradeceria dizendo: ô, gente, eu acho que foi muito bom para 

a gente ter um entendimento de quem são vocês, quais são os principais saberes, essas 

vivências de vocês167. De fato, quando comecei a preencher a ficha de inventário sobre a 

 
167 IEPHA. Mapa_percepcao_Raiz_21_mar_19. Áudio da oficina de mapas de percepção na comunidade de Raiz. 

21 de março de 2019. Arquivos GPI. Projeto SAT Sempre Vivas. 
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comunidade de Raiz, localidade na qual as técnicas da GPI tinham ido apenas uma vez e sobre 

a qual há uma produção acadêmica incipiente, apoiei-me principalmente nas informações que 

foram apresentadas nos mapas para proceder ao preenchimento dos campos descritivos. 

O instrumento começa a mostrar suas limitações como ferramenta analítica, no entanto, 

dependendo das características da expressão ou prática em estudo. Em nossa colaboração, 

quando perguntei para Débora quais seriam as funções dos mapas de percepção, ela responderia 

que seriam um instrumento muito útil para algumas situações, mas nem tanto para outras: 

 

os mapas de percepção têm um papel muito importante quando a gente está trabalhando com 

uma comunidade, com uma região, com contextos que demandam levantamento de referências 

culturais mais amplas... por exemplo, na Comunidade dos Arturos isso provavelmente faria 

sentido,  no contexto do Inventário do São Francisco teve muito sentido, a gente estava ali 

querendo conhecer uma região, eu acho que o mapa de percepção foi esse elemento de 

demarcar quais eram as referências da comunidade [...] mas eu acho que quando a gente está 

trabalhando com um bem específico, com uma prática específica, o mapa não tem muito lugar... 

eu fiz alguns mapas de percepção das folias e aquele mapa temático não fez tanto sentido, por 

que a gente ficou mapeando o quê? Os elementos dentro da folia? Apareceram em alguns, mas 

não era uma ferramenta eficaz no sentido de conhecer aquele bem... era mais importante uma 

entrevista, acompanhar o giro da folia... eu não fui encontrando o lugar do mapa na 

metodologia...  

 

No processo das folias, portanto, que tratava de uma prática, mesmo com o interesse de 

fundo de localizá-la nas diversas regiões do estado, os mapas de percepção não seriam tão 

eficazes, na percepção da gerente, como foram quando se tratou de produzir o inventário 

cultural de uma região. Contrapondo-se à opinião do gerente anterior, portanto, chegar-se-ia ao 

mesmo entendimento no estudo com os fazedores e tocadores de viola: para compreender os 

gêneros, as afinações e os toques, a presença da viola em práticas coletivas, conhecer os mitos 

associados ao instrumento, entre outras dimensões, valeria mais investir em entrevistas e 

observações. 

De volta aos mapas de percepção que foram construídos nos cursos de capacitação com 

agentes das prefeituras em Uberaba, Paracatu e Arceburgo, entendo que sua realização serviu a 

outros usos que não necessariamente a produção de dados para a pesquisa. Indicativo disso é 

que os mapas realizados em Paracatu foram transcritos e transformados em extensas planilhas 

de Excel e análises quantitativas chegaram a ser produzidas no que tangia a distribuição das 

referências segundo tipo, tema e localidade, mas não me lembro de trabalhar posteriormente 

com aquelas informações em nenhum momento, fosse para elaboração do cadastro, escrita de 

inventário ou dossiê de registro. 
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A realização das oficinas, portanto, parece ter servido a outros propósitos. Notamos, 

principalmente com a memória do gerente sobre aquelas ocasiões, que os mapas de percepção 

foram produzidos com a intenção da equipe técnica de conhecer mais sobre as folias, mas 

terminaram por proporcionar a reunião de técnicos e gestores para pensar sobre as referências 

culturais de seus municípios – as folias como uma das diversas que apareceram – e também 

fortalecer os contatos entre Iepha e aquelas prefeituras. Atuaram, portanto, como instrumentos 

de mobilização. Vimos que houve repercussões locais importantes, por exemplo, com a 

solicitação da prefeitura de Canápolis para a realização do curso em seu município após a 

participação em Uberaba. 

Não coincidentemente também, a fundação de cultura de Uberaba cadastraria 

posteriormente o maior número de grupos, ultrapassando 130 formulários. Se seus técnicos já 

estavam envolvidos na pesquisa com as folias para o registro municipal, a realização do curso 

impulsionou esse interesse e engajou a prefeitura na realização da tarefa. Em Paracatu, 

inclusive, as folias nem estiveram presentes naqueles momentos: os mapas foram 

confeccionados no primeiro dia de curso com agentes das prefeituras e apenas no segundo dia 

os foliões integraram uma roda de conversa168. Parece que sua importância, portanto, passou 

mais por provocar nas prefeituras o reconhecimento de que as folias deveriam ser olhadas mais 

atentamente, como uma prática que viria a se tornar mais tarde patrimônio do estado.  

Eu cheguei a compartilhar em outros escritos minhas inquietações advindas dos modos 

como os mapas de percepção eram conduzidos nas atividades do Iepha (EUGÊNIO, 2018). Esse 

instrumento foi pouco mobilizado durante os processos de registro que acompanhei, mas 

apareceu em algumas ações transversais mediadas pela Gerência durante meu tempo de estágio. 

Naquelas ocasiões, parecia que os técnicos já definiam de antemão o que desejavam encontrar. 

No lugar de deixar espaço para a escuta livre e proporcionar que os próprios participantes 

representassem no mapa o que quer que fosse a partir de interações espontâneas, 

constantemente as discussões eram provocadas pelas categorias que informam o sistema 

classificatório do patrimônio imaterial. Perguntávamos diretamente quais eram suas 

celebrações de referência, lugares, saberes e formas de expressão. 

Entendia que ao invés de levantar as expressões representativas para aquelas pessoas e 

posteriormente definir o que fazer com essas informações, já impúnhamos nossa perspectiva 

 
168 A construção de uma retórica que une as duas situações como parte de um mesmo evento serviria também como 

argumento de legitimidade da pesquisa na escrita do dossiê de registro. Nessa lógica, os cursos de capacitação e a 

produção dos mapas atestariam o alcance do Iepha a pelo menos três mesorregiões distintas no início dos estudos 

e, consequentemente, seus esforços em conhecer a diversidade de folias existentes em Minas Gerais. 
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técnica ao trazer em primeiro lugar aquelas categorias, adiantando um esforço interpretativo 

posterior que deveríamos fazer no escritório, como se fosse uma “tradução às avessas” 

(SCIFONI, 2017). Distanciando-me etnograficamente daquelas práticas, no entanto, hoje 

percebo que a crítica vinha de minha confusão dos usos que são atribuídos aos mapas de 

percepção. Talvez como instrumento de geração de dados aquela dinâmica se mostrava 

enviesada, quem sabe autoritária, mas como momento de mobilização, o que interessava à 

equipe eram mais as interações suscitadas pelo momento que essencialmente seu conteúdo. Isso 

não significa que os técnicos abandonassem o interesse como pesquisadores, mas o que contava 

mais era o estabelecimento de relações com aqueles participantes, ou seja, a própria 

participação. 

Esses usos dos mapas como instrumentos de mobilização acabaram sendo rotinizados 

também no trabalho da Gerência. Referindo-se à aplicação da oficina em Raiz, Débora afirmaria 

que a decisão por implementar a ferramenta tinha mais a ver com uma estratégia para se 

aproximar daqueles quilombolas que vivenciavam um contexto de muitos conflitos com agentes 

governamentais: a gente aplicou um mapa lá na Comunidade de Raiz porque são pessoas com 

um histórico muito complicado com o Estado, a gente precisava chegar de uma maneira mais 

agradável, mais fluida... 

Ao mesmo tempo, em termos de produção de dados para a pesquisa, outros caminhos 

mostrar-se-iam mais frutíferos: acho que foi uma boa metodologia pra chegar, mas futuramente 

acho que seriam mais efetivas as andanças com o povo na comunidade, eles contando como 

acontecem as coisas... Parece-me que cumpriram um papel fundamental no projeto São 

Francisco quando foi o que se teve à mão para promover a participação das “comunidades” 

envolvidas, porém à medida que a Gerência amadureceu seus modos de trabalhar, os mapas 

tornaram-se uma possibilidade de entrada, sendo que outras ferramentas passaram a ser 

entendidas como mais apropriadas ao aprofundamento da pesquisa, como são as entrevistas169. 

Concluo, portanto, que os mapas de percepção atendem ao objetivo da equipe de 

compreender melhor o universo de pesquisa, mas atuam mais como espaços de mobilização, 

onde os técnicos podem explicar do que se trata a política de patrimônio e promover os 

primeiros contatos com agentes locais e detentores. No dossiê das folias, mais que integrar a 

produção de dados, foi mobilizado para legitimar o processo e responder ao rito interno do 

 
169 Na fala da gerente, acho que o mapa de percepção é uma ferramenta possível, ele nunca é parte obrigatória 

da metodologia como é a entrevista... a entrevista é uma metodologia fundamental, o mapa é quando precisar... 

Cabe destacar que essa compreensão se sedimentou após 2017 com a mudança de gerentes, pois o discurso 

reproduzido pelo gerente anterior trazia os mapas de percepção como parte estruturante da metodologia, discurso 

inclusive que eu tinha interiorizado e apenas fui estranhar durante a pesquisa de mestrado. 
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próprio registro na medida em que provocou – e consequentemente permitiu dizer que provocou 

– mobilizações locais. 

O cadastro, ao contrário, apresentaria uma proeminência na geração de dados. Suas 

possibilidades de alcance alinhavam-se mais às escalas das pesquisas e ocuparam um lugar 

maior no cotidiano da Gerência. O período de estudo sobre as folias foi tomado em grande parte 

pelo recebimento e sistematização das respostas ao questionário. A criação do novo instrumento 

consequentemente também criou uma atribuição para a Gerência e a atualização da planilha 

com os dados do cadastro demandava muito tempo de trabalho. Com as dezenas de formulários 

que chegavam diariamente, rapidamente acumulamos uma vasta quantidade de informações no 

Excel que preenchiam 26 colunas e linhas a perder de vista. Havia expedientes inteiros de 

trabalho nos quais eu ficava por conta apenas de transportar as respostas do questionário para 

aquela planilha. 

A dificuldade em realizar trabalhos de campo por conta das restrições orçamentárias 

elevou aquele banco de dados à condição de principal fonte de pesquisa para compreendermos 

as características das folias em Minas Gerais e aprofundar nossas análises na escrita do dossiê 

de registro que seria apresentado ao Conep. Como primeiro estudo em escala estadual a ser 

instruído no Instituto, havia na Gerência a necessidade de assegurar que estávamos dando conta 

de alcançar o maior número, e consequentemente a maior abrangência possível, de folias pelo 

estado. O cadastro parecia ser o instrumento que nos permitiria ultrapassar os limites colocados 

pela equipe reduzida sem muitas oportunidades para sair de Belo Horizonte. Com o acumular 

de cadastros e o aumento no número de municípios contemplados, aos poucos iam se 

confirmando as certezas de que seria possível instruir um registro das folias de todo o território 

mineiro.  

A implementação do cadastro, e principalmente a atribuição de pontuação no ICMS, 

significava expor também as prefeituras ao novo instrumento. O preenchimento do formulário 

tornou-se mais um elemento no checklist das gestões municipais que estavam interessadas em 

receber recursos financeiros como retorno às suas ações de proteção ao patrimônio. Desse 

modo, paralelamente ao recebimento de cadastros, precisávamos atender a inúmeros 

telefonemas e e-mails diários de agentes de prefeituras que queriam entender melhor em que 

consistia a ação, como funcionaria a pontuação, quantas folias precisariam ser cadastradas para 

tal e o que a adesão significaria para os grupos cadastrados, entre uma diversidade de 

questionamentos. O procedimento que se rotinizou pela repetição era encaminhar a pessoa para 

o setor responsável pelo ICMS na Diretoria de Promoção, mas afirmar que o objetivo principal 
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era contribuir com informações e incluir os grupos dos respectivos municípios no processo de 

pesquisa para registro das folias como patrimônio cultural do estado. 

Muitas pessoas também procuravam a Gerência para confirmar o que afinal estávamos 

entendendo como folias. Recebíamos cadastros de congados, ternos de moçambique, 

cavalhadas, blocos de carnaval, quadrilhas de festas juninas, entre outras práticas que 

compreendíamos não se enquadrar na definição de folias. Esses questionamentos somavam-se 

às demandas frequentes de funcionários da assessoria de comunicação e do gabinete da 

presidência que exigiam que definíssemos em poucas linhas, ou mesmo palavras, o que estava 

sendo objeto de estudo pelo Iepha para a publicação de notícias no site e nas mídias sociais do 

Instituto, notas para a imprensa, pronunciamentos da presidente em eventos, programas de rádio 

e televisão, entre outras ocasiões170. 

O cadastro trouxe, então, para a equipe da Gerência a necessidade de criar uma definição 

para a folia antes mesmo de ter aprofundado a pesquisa, não apenas para responder às cobranças 

da gestão, mas também orientar municípios e detentores que estavam interessados em preencher 

o questionário171. Como maneira de não tomar muito mais tempo quando algum pedido daquele 

tipo chegasse à GPI, Luis Mundim pediu que eu organizasse uma definição mais densa sobre 

as folias a partir do que havíamos levantado até aquele momento e da qual pudessem ser 

extraídas respostas mais ou menos sucintas sempre que necessário. Até aquela data, a equipe 

não tinha conseguido fazer nenhuma viagem e as informações do cadastro não haviam sido 

trabalhadas, sendo assim, o que tive à mão foram as referências bibliográficas catalogadas até 

então e o pré-projeto da pesquisa. Resumindo trechos do projeto e lendo os trabalhos de 

antropólogos que tinham desenvolvido estudos com grupos de folias, como Daniel Bitter, 

Luzimar Pereira e Wagner Chaves, elaborei um texto de aproximadamente uma lauda que 

circulou em muitas produções textuais da Gerência172. 

 
170 Em um e-mail de 06 de junho de 2016, por exemplo, a assessora da presidente, em resposta a uma definição de 

folias previamente encaminhada pelo gerente, solicitaria novas informações por meio de perguntas diretas: 

“Quando ela acontece e por quê? Qual sua origem? Qual relação com o Natal? Qual sua importância histórica e 

como patrimônio imaterial?” IEPHA. Texto Folia de Reis. E-mail. 06 de junho de 2016. Arquivos digitais da GPI. 

Projeto Folias. 
171 Essas demandas começaram desde o lançamento do cadastro, quando o assessor de comunicação pediu que 

descrevêssemos as folias para a notícia que divulgaria o link para o formulário. Mesmo com aquela definição 

preliminar, dúvidas continuaram a chegar na Gerência frequentemente. 
172 Na primeira versão do pré-projeto para a pesquisa das folias, optara-se por não apresentar uma conceituação no 

entendimento de que tal definição seria desenvolvida ao longo da pesquisa. Nesse documento, a descrição da 

prática passa por suas origens históricas atribuídas e distribuição geográfica, deixando sua caracterização em 

aberto. No entanto, percebemos que essa abertura que cabia para antropólogos e historiadores não satisfazia as 

demandas de outras instâncias. A segunda versão do projeto já trazia uma definição. 
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A união entre tudo aquilo que alguns técnicos já acreditavam saber sobre as folias como 

patrimônios imaginados e a definição que ajudei a organizar terminou por consolidar entre os 

membros da GPI um entendimento sobre o que era aquela prática. As folias ficaram definidas 

como grupos associados ao catolicismo dito popular formados por cantadores e tocadores 

reunidos entorno da devoção a algum santo que saíam de casa em casa cantando bênçãos aos 

devotos e recolhendo donativos para finalidades diversas. Agora podemos compreender com 

mais densidade os sentimentos produzidos nas viagens de campo que seriam realizadas 

futuramente. Chegávamos ao encontro dos foliões com um acervo mais ou menos pronto de 

quais elementos procurar: devoção, bandeira, giro, promessa, instrumentos musicais, cantos, 

personagens... Por vezes, a experiência em campo confirmava aquela compreensão prévia, mas 

em outros momentos tensionou elementos estruturantes daquela conceituação, como a 

centralidade da bandeira. Enfrentamos, porém, muitas dificuldades durante a condução da 

pesquisa para encontrar o equilíbrio entre valorizar as particularidades de cada contexto visitado 

e dar conta da generalidade das folias de todas as Minas Gerais. 

O fluxo de respostas era tão contínuo e precisávamos responder a tantas demandas 

criadas pelo instrumento que demoramos a iniciar uma análise mais aprofundada dos dados que 

vínhamos acumulando. As questões fechadas que haviam sido pensadas para facilitar a análise 

posterior acabaram dificultando a mesma. Aquelas respostas, uma vez descoladas do 

questionário, transformavam-se em variáveis categóricas que permitiam ao analista agrupar, 

quantificar, identificar padrões de frequência e distribuição – tudo aquilo que respondia ao afã 

de abranger as “folias de Minas”173. Na efusão vinda com um volume de dados nunca antes 

reunido na história do Iepha, perdemo-nos em pensamentos sobre as melhores maneiras de 

proceder à análise e não questionamos a construção dos dados em si, ou seja, a validade dos 

resultados que começavam a ser gerados. Essa perspectiva seria compartilhada por Débora 

Raiza: 

 

tivemos pouco tempo para o amadurecimento dessa quantidade de informações que a gente 

estava coletando pela via do cadastro... da diversidade de coisas que a gente estava estudando, 

eu acho que a nossa capacidade de entender esses elementos não foi tão grande... eram mais 

de mil e duzentas folias... a gente nunca tinha lidado com tanta informação de uma vez... e 

ainda, você sabe, tinha o campo ‘outros’ que foi um problema pra gente e pode ter gerado 

algum dado que não reflete o que está no dossiê... 

 

 
173 Na próxima seção, falaremos sobre o poder dos números na gestão das populações. 
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Nos últimos meses de pesquisa, a sistematização das informações começou a indicar 

alguns problemas que vinham das maneiras como as perguntas haviam sido construídas. 

Lembremos que o processo de definição do questionário aconteceu em poucos dias, informado 

por concepções previamente incorporadas ao acervo de conhecimento de alguns técnicos e a 

bibliografia já levantada sobre a temática. A primeira pergunta, por exemplo, tratava da devoção 

do grupo174. O objetivo era conhecer para quais santos a folia fazia suas visitas, ou seja, em que 

períodos do ano saíam e qual era a bandeira que carregavam, pois entendêramos que os grupos 

louvavam outros santos que não apenas os Santos Reis, devoção mais conhecida que por vezes 

obliterava as demais. 

A questão permitia selecionar até dez alternativas – que haviam sido pensadas 

livremente pelo gerente, sem embasamento na pesquisa – e ainda havia a opção “Outros” que 

poderia ser preenchida livremente. Essa estrutura gerou uma quantidade significativa de 

respostas nas quais os respondentes marcavam várias, senão todas as opções. Inicialmente 

interpretamos aquele achado como demonstrativo de uma pluralidade significativa de folias no 

estado que faziam seu giro em devoção aos mais variados santos, porém, com o tempo, 

cruzando aquelas informações com a resposta sobre o período de visitações, começamos a 

perceber que muitos daqueles grupos que disseram ter muitas devoções saíam apenas no ciclo 

natalino, ou seja, configuravam folias de reis. O que acontecia, portanto, era que aquele católico, 

ao se deparar com tantas possibilidades de resposta, em um estado onde o culto aos santos 

compõe elemento cotidiano das relações com o sagrado, não fazia mais que expressar sua fé ao 

marcar as diferentes opções. Estávamos mais adequando suas respostas às nossas 

categorizações previamente definidas do que compreendendo os trânsitos daquele universo 

religioso.   

Àquela altura, muitos meses já haviam passado e com a iminência do prazo para 

conclusão do estudo, terminamos por recorrer mais à literatura e ao cadastro que aos achados 

no campo, mesmo com aquelas fragilidades que começávamos a identificar175. No final do dia, 

pesava mais a percepção de sucesso de que o estudo havia conseguido alcançar municípios em 

 
174 Ver Anexo 05. 
175 Por exemplo, a intenção inicial da pesquisa era organizar o estudo segundo divisões regionais. As respostas do 

cadastro, no entanto, não permitiam agrupar as folias de diferentes regiões por características distintas e a ideia foi 

abandonada no entendimento de que essas fronteiras eram borradas. Por conta de análises preliminares da planilha, 

identificaram-se algumas devoções que eram mais expressivas e entendeu-se que faria mais sentido sistematizar o 

trabalho a partir daquele critério. Quando tivemos a oportunidade de fazer a viagem para João Pinheiro e São 

Francisco, conseguimos perceber que parecia haver sim diferenças entre os jeitos de se fazer folia mais ao sul, ao 

norte e no Triângulo Mineiro, mas aí já era tarde para propor uma mudança tão estrutural na escrita do dossiê. A 

divisão por devoções foi o que se sedimentou, inclusive reproduzida posteriormente na produção do documentário 

sobre as folias em 2019. 
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todos os territórios de Minas Gerais que efetivamente os possíveis problemas na construção 

daqueles dados. As justificativas passavam ainda pelo reconhecimento de que a pesquisa havia 

sido instruída no domínio da experimentação e, como todo projeto piloto, estava sujeita às suas 

falhas. Segundo o gerente da época, os aprendizados com o primeiro cadastro serviriam para 

aprimorar o instrumento nos próximos usos e o que deveria ser celebrado eram os ganhos que 

se abriam a partir daquele registro para o futuro: eu acho que a gente tem que ser generoso [...] 

o papel do pioneirismo é ser o bom e o ruim, é o parâmetro de onde você vai tirar boas e más 

conclusões, né? Fazer o registro das folias nessa magnitude e dessa forma foi isso...  

Outra ação que incentivou a celebração dos resultados do cadastro frente às suas 

limitações foi a produção de mapas que apresentavam graficamente os dados levantados a partir 

das respostas recebidas (FIGS. 19 e 20, p. 229). Mais que a apresentação em números, os mapas 

permitiam visualizar imediatamente o território alcançado pela pesquisa. Aos olhos da gestão, 

a transformação dos dados do cadastro em dados espaciais materializava da maneira mais 

simples e acessível possível o sucesso do estudo. Nessa percepção, era a resposta que a Gerência 

de Patrimônio Imaterial dava à demanda pela regionalização. Através dos mapas, era possível 

localizar por onde se distribuíam as folias cadastradas, identificar concentrações e vazios 

segundo as mesorregiões e agrupar espacialmente os grupos segundo devoção, presença de 

personagens e instrumentos musicais. Com a conclusão do registro das folias, o cadastro, 

acompanhado de sua produção cartográfica, consolidava-se como política pública do Iepha, 

sendo amplamente divulgado e posteriormente mobilizado para outros usos que até aquele 

momento não haviam sido pensados, como veremos adiante. 

Quando chegou o momento de implementar o cadastro no processo de registro com as 

violas, portanto, a equipe da GPI já havia acumulado um pouco mais de experiência. Como 

vimos no capítulo anterior, houve uma preocupação em não repetir os erros do cadastro passado. 

Na parceria com os violeiros, destinou-se relativamente mais tempo à construção das perguntas, 

que foram resultado dos diálogos entre equipe e aqueles detentores. Aquelas reuniões prévias 

também levaram à criação de perguntas mais embasadas, na direção dos dados que desejávamos 

conhecer. Além disso, as perguntas fechadas foram reduzidas ao mínimo possível de maneira a 

evitar a indução de respostas. A troca de plataforma virtual também permitiu otimizar algumas 

questões operacionais, como, por exemplo, a possibilidade de inserir uma lista suspensa de 

municípios176.   

 
176 No Google Forms, como essa ferramenta não era disponível, as pessoas quem escreviam o nome de seus 

municípios. Pode parecer um detalhe, porém muito tempo da sistematização dos dados das folias era gasto com a 

padronização das respostas para a produção de análises. Ferramentas como essa facilitavam em certa medida o 
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Na visão da gerente, esse processo de formulação do cadastro com os violeiros foi muito 

mais participativo, não em termos de envolver muitas pessoas, mas sim de ter uma participação 

muito qualificada, [pois] tivemos como parceiros violeiros de palco, mas que são também 

violeiros tradicionais, que trazem a viola na vida deles e entendem bem do assunto. Para minha 

colega antropóloga que ingressou na gerência durante o processo de pesquisa com as violas, a 

equipe se manteve encantada com as potencialidades do cadastro. A articulação com a política 

do ICMS continuava mostrando seus resultados, mas agora somada à articulação dos próprios 

violeiros, que atuavam como multiplicadores do instrumento por onde passavam. Enquanto 

foram cadastradas 1255 folias em 326 municípios até a finalização do registro, sendo que 90,2% 

dos questionários foram enviados por prefeituras e apenas 6,5% pelos próprios grupos, agora 

somavam-se 1358 cadastros de tocadores e fazedores de viola distribuídos em 383 municípios. 

Destes, 76,8% foram enviados por prefeituras e 16,3% pelos detentores (IEPHA, 2017; 2018). 

A parceria com os violeiros, associada ao amadurecimento das interpretações do 

cadastro e o desconhecimento prévio da equipe sobre as especificidades que envolviam a 

temática das violas, motivou um tratamento diferente dos dados. Além disso, assim como nós, 

as prefeituras também já tinham passado pela experiência anterior com as folias e 

consequentemente fomos menos demandados a responder dúvidas externas. Dessa maneira, foi 

possível planejar mais meses para se dedicar à análise e descrição dos resultados do cadastro. 

A gerente fez questão de comparar: não teve tanto isso na folia, mas na viola conseguimos 

aprofundar uma parte só de análise dos dados do cadastro, gastamos um tempo analisando 

aquelas informações e, nesse sentido, acho que a gente conseguiu definir melhor o objeto. 

Nesse sentido, técnicas e estagiárias passaram a adicionar outras estratégias para 

incrementar os dados brutos do cadastro. Entravam em contato pelo telefone com as pessoas 

que enviavam os formulários para confirmar respostas e entender o que certa informação queria 

dizer. Às vezes, até pediam que gravassem áudios ou vídeos e encaminhassem pelo WhatsApp 

para compreenderem como eram montadas as afinações ou quais eram as sonoridades de 

determinados ritmos. Somavam-se os envolvimentos pessoais dos integrantes da equipe com o 

objeto de estudo e com aqueles violeiros e tocadores de viola. As tecnicalidades musicais 

intrigavam, assim como as histórias e músicas emocionavam. Os estagiários que entraram na 

gerência depois de minha saída chegaram a cursar uma disciplina sobre viola na Universidade 

Federal de Minas Gerais para compreender mais densamente as dimensões que envolviam o 

instrumento musical. Na ocasião da roda de conversa que trouxe no terceiro capítulo, a gerente 

 
preenchimento da planilha do Excel e mais tempo pôde ser utilizado para a análise propriamente dita na pesquisa 

com as violas. 
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dividira que durante a pesquisa dormia e acordava pensando em viola, só ouvia violeiro, tudo 

era viola na [sua] vida. 

Esses contatos mais aproximados foram possíveis devido a algumas contingências que 

favoreceram as incursões em campo. O retorno da diretora naquele momento facilitou a 

destinação de recursos para a equipe fazer viagens. Françoise também conseguiu articular junto 

à presidência a contratação de uma equipe audiovisual para a produção de um documentário 

sobre as violas, o que não fora possível durante o estudo com as folias. Com isso, os 

funcionários da GPI puderam viajar para mais localidades, fazer mais entrevistas, acompanhar 

práticas onde a viola estava presente e estar em contato maior com detentores. Desse modo, não 

apenas o tratamento das informações foi relativamente diferente, como também percebemos 

que a pesquisa sobre as violas contou com uma variedade maior de fontes, o que determinou 

um outro lugar para o cadastro, constatação que ficará mais elucidada na seção seguinte quando 

nos debruçarmos sobre os dossiês de registro.  

Por ora, acredito que foi possível notar a partir desses relatos como a formulação e 

implementação de um instrumento na política pública é envolvido por dinâmicas muitas vezes 

mais caóticas e situacionais que deliberadas e racionais (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012a). 

A criação do cadastro dependeu de decisões experimentais e espontâneas e foi atravessada por 

constrangimentos e demandas advindas de diversos espaços. Em uma conjuntura onde os 

recursos são disputados, técnicos são poucos e prazos são acelerados, o instrumento mostrou-

se um dispositivo criativo que abriu possibilidades de alcance nunca anteriormente pensadas. 

De um modo ou de outro, os resultados produzidos a partir de sua análise desempenharam 

papéis relevantes na escrita dos dossiês de registro das Folias de Minas e dos Saberes, 

Linguagens e Expressões Musicais da Viola, e é entrando em suas páginas que encerraremos 

este capítulo. 

 

6.2 A pesquisa fixada em texto: configurações de cenários convincentes 

 

Tratamos até o momento sobre como instrumentos de participação foram formulados e 

implementados nos processos de pesquisa para registro de patrimônios imateriais. Assumindo 

os casos com as folias e os saberes e expressões associadas às violas, acompanhamos como 

técnicas da GPI promoveram cursos de capacitação, mapas de percepção, cadastros, viagens e 

entrevistas nas tentativas de responder às peculiaridades colocadas por estudos relativamente 

mais ampliados sem perder de vista suas premissas de garantir o envolvimento dos chamados 

detentores, no caso, foliões e tocadores e fazedores de viola. 
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Mesmo na continuidade do uso do cadastro, instrumento criado especificamente para 

atender ao contexto proposto, em cada processo lhe foram atribuídos usos diferentes, não 

apenas devido ao amadurecimento da equipe técnica em relação ao seu tratamento, mas também 

pela soma de variáveis distintas. Nesta seção, deter-nos-emos sobre os dossiês de registro que 

foram escritos como resultado daqueles estudos, observando principalmente como a equipe 

utilizou os dados do cadastro em cada caso. Notaremos que diferentes escolhas textuais, e 

consequentemente políticas, foram feitas em cada documento como maneiras de atender a 

expectativas pessoais, técnicas e gestionárias. 

Minha intenção não é comparar a qualidade dos dossiês nem a competência de quem 

lhes escreveu. Entendo que ambos conformam jeitos possíveis de responder ao cenário da 

administração pública, lançando mão dos dados que foram permitidos produzir em cada caso. 

Como a peça técnica que reúne todos os materiais produzidos durante a pesquisa e é enviado 

ao parecerista para votação no conselho, o dossiê de registro tem um caráter responsivo, ao 

subentender a noção de que se precisa justificar ao leitor as motivações para o reconhecimento 

daquela prática como patrimônio cultural do estado. Acredito, pois, ser necessário olhar para o 

texto como desfecho da instrução técnica do processo de registro, compreendendo que 

configura um dos espaços onde se sedimenta em política pública o que antes eram ideias e 

dados. No sentido de que o texto fixa o dito e faz circular interpretações incontroláveis que 

prescindem seu contexto de produção (GEERTZ, 2000), o que fica registrado daquela 

participação que foi pensada e promovida ao longo do processo? 

A partir de um trabalho realizado na Prefeitura de São Paulo, Hoyler e Campos (2019) 

discutem a vida política dos documentos na produção da burocracia. Os autores partem da 

premissa de que as relações rotineiras entre funcionários e documentos são de mútua 

constituição e é na produção de expedientes de trabalho e papéis que as políticas públicas são 

formuladas e implementadas. Nesse processo, os agentes passariam consideráveis períodos 

desempenhando suas ações em reação às dissociações entre os tempos dos papéis e os tempos 

da política. Enquanto o tempo dos papéis diria respeito aos ritmos de elaboração e circulação 

dos documentos, informados por um conjunto de regras que devem ser seguidas, o tempo da 

política (politics) seria regido pelas expectativas dos que ocupam os cargos de chefia. 

Demandariam apresentações de resultados nos ritmos das negociações do governo eleito e 

consequentemente por vezes atravessariam o andamento da política (policy) que está sendo 

formulada (HOYLER; CAMPOS, 2019).     

Essa dissociação encontrada pelos autores não significa que o tempo da produção dos 

papéis também não seja atravessado por relações políticas. Estamos acompanhando justamente 
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como a condução dos processos de registro é informada pelas premissas de alguns técnicos que 

se posicionam em favor das pessoas que acessarão a política de patrimônio imaterial e como a 

formulação e implementação de instrumentos na pesquisa visam garantir sua participação. No 

entanto, entendo no Iepha que descompassos e encontros entre o trabalho técnico-

administrativo na gerência e as decisões gestionárias tomadas no gabinete da presidência 

dificultaram ou favoreceram a produção das pesquisas e consequentemente refletiram na escrita 

dos dossiês levados ao Conep. 

O contexto político que já caminhava frágil desde o início de 2015 se agravaria ao longo 

dos anos da gestão. Em 2016, acompanhando o cenário nacional, o emedebista Antônio 

Andrade, vice-governador do estado, romperia com o governo e seu partido deixaria a base 

aliada na Assembleia Legislativa. No mesmo ano, seria aberto um processo de impeachment 

contra Fernando Pimentel, informado por quatro denúncias sucessivas apresentadas ao Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) sobre o envolvimento do petista em esquemas de corrupção e 

favorecimento ilícito de empresas quando fora ministro do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior durante o governo de Dilma Rousseff. 

O processo para registro das folias foi instruído justamente em meio a tais conflitos. 

Acompanhamos até aqui como o contingenciamento de recursos durante aquele ano restringiu 

as possibilidades de viagens de campo e consequentemente nos levou a considerar os resultados 

do cadastro para a produção de quase a totalidade dos dados de pesquisa. A ausência da diretora 

naquele período, que usufruía de seu direito à licença-maternidade, aumentava as distâncias 

entre a gerência e a presidência e, consequentemente, as negociações para destinação de 

orçamento para as atividades da GPI. Tanto Débora Raiza como Luis Mundim expressaram seu 

descontentamento e dividiram a percepção de que aquele ano fora marcado pelo desestímulo à 

pesquisa e pelas dificuldades em promover a participação dos foliões. 

Os técnicos da gerência, no entanto, não deixavam de ser atravessados por demandas da 

instituição como acompanhamos nas seções precedentes e era preciso se ajustar ao cenário. 

Posso dizer que os olhares da gestão do Iepha sobre os potenciais de visibilidade das atividades 

da GPI na configuração de uma imagem positiva para o governo acrescentavam um outro ritmo 

entre os tempos dos papéis e os tempos da política que era o tempo da publicidade177. Vimos 

como demandas frequentes do setor de comunicação do Iepha ocupavam o trabalho cotidiano 

da Gerência e influenciaram na produção de dados no registro das folias, inclusive tendo um 

 
177 Podemos considerar que esse terceiro tempo sentido na Gerência era reflexo da atuação dos tempos da política 

sobre os tempos dos papéis na assessoria de comunicação. Afinal de contas, o contexto político produzia demandas 

direcionadas a todos os setores do Instituto. 
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papel na própria definição do objeto. Na escrita do dossiê, esse tempo também teria impactos 

significativos. 

Assim como tivemos que construir o cadastro das folias em alguns dias em resposta à 

decisão publicitária em divulgá-lo no dia 06 de janeiro de 2016, decidiu-se que o registro seria 

votado em reunião do Conep também programada para 06 de janeiro do ano seguinte. Em 

resposta a um planejamento externo marcado pela valorização de datas comemorativas como 

estratégia gestionária, a Gerência precisava adequar sua produção à programação da assessoria 

de comunicação do Iepha. Após a realização da pesquisa em condições operacionais que foram 

deficitárias na percepção da equipe, a gestão cobrava nossos resultados no ritmo do 

espetáculo178. Para se ter uma ideia, nos três meses que restaram para a escrita após a realização 

das viagens, não conseguimos finalizar o inventário e algumas seções que foram inicialmente 

pensadas para o dossiê foram agrupadas ou suprimidas. 

Entendemos que o contexto de produção dos estudos sobre as violas já foi marcado por 

possibilidades maiores de pesquisa. A diretora retornava de sua licença e mostrou-se desde o 

início empenhada em acompanhar aquele processo de registro179. Suas relações pessoais com 

alguns violeiros e com a temática da música favoreciam o entusiasmo com a pesquisa e 

Françoise conseguiu articular mais recursos para a organização do seminário, a realização de 

viagens de campo e a produção do documentário. Não podemos deixar também de considerar 

que a presença mais constante de alguns violeiros no escritório da Gerência incentivava a 

produção técnica. Não à toa, portanto, na percepção das técnicas da GPI com quem conversei, 

o trabalho foi permeado pelo maior envolvimento de todos os integrantes da equipe. 

Já no final de 2017, o STJ tornaria o governador mineiro réu por seu envolvimento em 

um esquema de favorecimento da construtora Odebrecht em obras na Argentina e Moçambique. 

Em consonância aos fenômenos que se desdobravam em âmbito federal e em outros estados, 

essas crises financeiras e políticas, associadas ao crescente antipetismo e o fortalecimento dos 

movimentos de direita, iam gradativamente minando o capital político de Pimentel na 

 
178 Abordarei no capítulo seguinte os eventos que se sucederam no dia do registro das folias como patrimônio 

cultural de Minas Gerais. 
179 Lembremos que aqueles usos políticos das ações executadas pela GPI também se alinhavam aos interesses reais 

de chefias que tinham experiência na prática da política de patrimônio e acreditavam nas possibilidades abertas 

pelo registro. Na apresentação do primeiro volume da Revista Óculo, produção editorial do Iepha que compilou 

artigos de pesquisadores que haviam participado de um seminário sobre a temática dos circuitos culturais e o 

espaço urbano, o secretário de cultura Angelo Oswaldo em texto intitulado “Novo olhar sobre o nosso patrimônio” 

afirmaria que “Na marca dos 45 anos do Iepha/MG, enfatiza-se, em linha prioritária, a integração dos bens 

patrimoniais na dinâmica urbana e a participação permanente da sociedade e dos cidadãos” (IEPHA, 2016a, p. 7). 

Esse texto é interessante, pois afirmaria o propósito da participação como ação prioritária do Iepha e estenderia 

essa noção também aos patrimônios materiais, abrangendo toda a política de patrimônio cultural. 
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Assembleia e na opinião pública, e consequentemente suas chances de reeleição. Em um 

instituto onde expressiva parte dos funcionários ocupava cargos comissionados, o 

acompanhamento desses eventos refletia em sentimentos de insegurança e incerteza no quadro 

técnico do Iepha e no aumento das cobranças pelo aceleramento dos prazos e apresentação de 

resultados por parte das chefias. 

O cenário de crescente instabilidade política restringia as possibilidades de negociação 

entre técnicos e chefias e trouxe limitações à relativa autonomia de atuação da Gerência. Na 

visão de minha amiga antropóloga: nossa equipe é formada por pessoas que não são 

concursadas e isso faz diferença também [...] vendo que você não tem nenhuma estabilidade, 

você se dispõe realmente a trabalhar mais, porque senão pode perder seu emprego, a gente 

não pode ser ingênuo de achar que não tem a ver, a gente é pau para toda obra... 

Constrangimentos tornavam-se mais presentes quando a própria garantia do emprego 

estava em jogo. Do lado da Gerência, o acúmulo das experiências com o trabalho de campo e a 

maior proximidade estabelecida com violeiros incentivava a equipe a produzir um trabalho 

ainda mais dedicado, que fizesse justiça àquelas parcerias apesar do contexto mais abrangente. 

Aquela percepção também atravessou a Diretoria e a presidência, que desejavam concluir 

processos em andamento para dar prosseguimento aos próximos no planejamento e deixar como 

legado da gestão um grande número de ações que contassem com a adesão e o gosto do público. 

Assim, os incentivos para finalizar a pesquisa passaram a vir acompanhados novamente pelo 

acirramento dos prazos. Dessa vez, contudo, com a possibilidade de ter promovido mais 

momentos de encontro com detentores, as técnicas da Gerência tinham mais materiais para 

escrever um dossiê diferente do que fora possível no caso das folias. 

 

*** 

 

Passemos agora à leitura dos dossiês propriamente ditos180. Como bens administrativos, 

esses documentos sempre vão guardar distâncias entre o vivido em campo e o relatado nos 

tempos da burocracia, entre o falado e o escrito (VIANNA, 2014). Limitações, portanto, estão 

comumente colocadas, nem sempre há tempo hábil para se fazer tudo o que se quer. Por vezes, 

é preciso desempenhar habilidades criativas para produzir atalhos e chegar o mais próximo de 

 
180 Voltar à leitura de documentos que ajudei a construir três anos depois de sua conclusão permitiu um 

estranhamento muito importante para a análise. Ao mesmo tempo em que desnaturalizei algumas certezas 

acumuladas com a prática profissional, com olhares descansados precisei me familiarizar com procedimentos que 

escaparam à minha percepção no calor da execução do trabalho. 
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onde se desejava alcançar. Aquelas dissociações entre os tempos dos papéis, ou da pesquisa, e 

os tempos da política ocasionalmente fazem com que técnicos registrem algo em texto 

diferentemente de como agiram em momentos anteriores (HOYLER; CAMPOS, 2019). 

Para a historiadora que participou da redação do dossiê das folias e posteriormente 

assumiu a Gerência, aquele documento evidenciava o desconcerto que caracterizou seu 

contexto de escrita, o que, no entanto, não invalidaria a legitimidade do estudo: 

 

acho que no contexto da folia a gente tinha um técnico da antropologia que era recém chegado, 

uma gestão também recém chegada e um instrumento recém criado, que era o cadastro [...] a 

gente não utilizou tantas entrevistas, tantas narrativas dos próprios foliões a respeito das 

folias... fica muito claro no dossiê como a gente utilizou pouco essas informações... a gente 

acabou concentrando em alguns dados do cadastro, que a gente não tinha certeza se eram 

corretos, válidos, ou se diziam o que a gente realmente estava compreendendo... então eu acho 

que o dossiê da folia tem um pouco essa cara do nosso desconcerto em relação à documentação 

que a gente estava levantando [...] mas, de um modo geral, penso que o dossiê traz informações 

importantes para registrar as folias de Minas, ele apenas é um reflexo de um momento em que 

acessamos muita informação e a Gerência tinha muitas coisas... 

 

É preciso recordar que, em meio às experimentações e constrangimentos que 

caracterizaram aquela pesquisa, o que a todo momento estava em jogo era atestar a capacidade 

da equipe técnica em promover aquele que seria o primeiro registro a dar conta de abranger 

toda a extensão do território mineiro181. Logo na introdução do texto, já é apresentado aquele 

objetivo que deixaria suas marcas nas 150 páginas seguintes: identificar e compreender os 

grupos de folia existentes em todo o estado (IEPHA, 2017, p. 9). O deslocamento de registros 

até então pontuais para uma pesquisa que pretendia pensar em uma prática distribuída de norte 

a sul em Minas Gerais colocava o desafio de garantir a participação dos foliões no processo e 

compreender minimamente aquele objeto que seria apresentado para registro e, como solução, 

o dossiê apresenta a criação do cadastro como uma ferramenta colaborativa que alcançou mais 

de 1200 grupos e mais de 300 municípios (p. 10)182. 

 
181 Reconheço que o dossiê foi escrito a muitas mãos, por pessoas que não necessariamente tinham visões 

consensuais, e parece injusto assumir a equipe da Gerência como agente uno. O que nos importa aqui, entretanto, 

para a compreensão dos processos de formulação e implementação da política de patrimônio imaterial, é entender 

o que ficou escrito no dossiê e a partir daí rastrear seus efeitos. 
182 Nessa retórica, o registro do modo de fazer o queijo artesanal do Serro, mesmo contemplando onze municípios, 

também foi entendido como pontual, ao lado da Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada 

do Norte e da Comunidade dos Arturos, em oposição às folias. Testemunhamos mais uma vez a construção de 

narrativas coesas que apresentam os eventos linearmente. 
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Na medida em que percorro as páginas do documento, observo duas estratégias 

complementares que foram acionadas para construir um cenário convincente e validar o 

argumento de que a equipe conseguira atingir sua intenção. Por um lado, optou-se por conduzir 

a análise na chave da unidade, reificando padrões em uma definição totalizante de folia que 

teria sido identificada a partir da abstração de uma diversidade de manifestações singulares. 

Essa generalidade permitia afirmar que haveria características recorrentes nas várias regiões do 

estado que sustentavam a construção do objeto “folia” a ser contemplado pela política pública.  

De outro, os dados do cadastro foram constantemente mobilizados como pressuposto de 

autoridade. A apresentação dos resultados alcançados numericamente, em termos de 

quantidade, e cartograficamente, em termos de abrangência espacial, ajudava a assegurar o 

registro das “Folias de Minas”.  

Identifica-se desde as primeiras páginas do dossiê a definição de folia que guiará a 

leitura do texto. Em resposta ao extenso número de grupos identificados desde o início da 

pesquisa e na tentativa de interpretá-las de maneira mais abrangente, lê-se que: 

 

A Folia é aqui entendida como uma manifestação cultural associada ao catolicismo 

popular, geralmente formada por mestres, cantores, tocadores, bandeireiros ou alferes, 

que realizam visitas às casas de devotos distribuindo bênçãos e recolhendo donativos 

para variados fins. Possuem como um dos principais elementos simbólicos a bandeira, 

que carrega a imagem do santo de devoção, e se organizam a partir de ritos como o 

giro ou jornada, encontros, festas e o cumprimento de promessas [...] Esse é o 

arcabouço básico que define as folias de Minas, não havendo grandes variações 

estruturais para as distintas devoções (IEPHA, 2017, p. 11, destaques meus). 

 

No singular e em maiúscula, notamos uma pretensão totalizante em falar da “Folia” no 

estado de Minas Gerais, e não apenas de folias particulares que encontramos ao longo do 

processo. Nesse sentido, os pesquisadores teriam sido capazes de identificar um “arcabouço 

básico que define as folias de Minas, não havendo grandes variações estruturais” e, assim, 

aproximar-se mais ao que era pedido. 

Segundo Vianna (2014), a eficácia administrativa de um documento passa pelo 

equilíbrio entre as particularidades dispostas por cada situação e as padronizações exigidas pelo 

rito administrativo e esperadas com o acúmulo de experiências burocráticas. Os técnicos da GPI 

buscaram na medida do possível durante toda a pesquisa envolver foliões na produção de dados, 

fossem em cursos de capacitação, viagens ou na implementação do cadastro, no entanto, cabia 

na redação do dossiê conseguir construir uma narrativa que respondesse aos propósitos da 

política pública, no caso, permitir que o maior número de pessoas pudessem ser entendidas 

como detentoras no acesso às políticas de salvaguarda. 
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Não era possível se prender às singularidades dos contextos que encontramos, mas sim 

precisávamos configurar uma narrativa abrangente que assegurasse uma cobertura aos grupos 

em todo o estado. Na percepção a posteriori de nossa equipe, no entanto, no tempo que nos foi 

permitido não soubemos equilibrar pluralidades e generalidades para a escrita do dossiê. A 

ocorrência de relativamente poucas incursões em campo somada ao ineditismo do instrumento 

do cadastro reforçou aquele desconcerto identificado pela gerente. O dossiê apresenta uma 

mistura entre análises críticas e reificações, onde coexistem percepções dos pesquisadores e 

dados do cadastro até que um pouco depois da centésima página se anuncia a escolha que foi 

feita: “empreender qualquer esforço de compreensão de um universo com tamanhas variáveis 

é desafiador e nos leva à necessidade de buscar orientação mais nos elementos comuns à prática 

do que em suas diferenças” (p. 106-107). 

Nesse sentido, os resultados levantados com o cadastro desempenharam um papel 

fundamental. Os números e mapas produzidos a partir das informações trabalhadas na planilha 

de Excel apresentavam quantitativa e visualmente os alcances do registro e permitiam aglutinar 

as folias a partir de certas categorias e padrões, elementos que contribuíram para a percepção 

de sucesso da construção do objeto de registro. Um exemplo interessante diz respeito ao 

tratamento que foi dado às devoções das folias. Na apresentação do dossiê, atenta-se para o fato 

de que a pesquisa procurou não se limitar às folias de reis, reconhecendo que haveria grupos 

que fazem suas visitas para outros santos, mas não deixariam de se encaixar naquele “arcabouço 

básico” que os definiria como folias183. 

O que teria permitido chegar àquela conclusão foram as respostas ao cadastro, que 

somaram 51 devoções distintas (p. 11). Aquele número autorizara uma análise que reunia os 

grupos segundo devoção e pôde identificar quais eram aquelas numericamente mais 

expressivas, ou seja, encontrava unidade na diversidade184. Com isso, aquele elemento foi 

selecionado como dimensão recorrente a todos os grupos que permitiria interpretá-los como 

 
183 Essas decisões que aparecem sedimentadas no texto foram tomadas de maneiras mais espontâneas do que pode 

parecer. Em um e-mail encaminhado pelo gerente aos demais membros da GPI, em 26 de outubro de 2016, ele 

afirmaria: “Penso que ficou claro, pelo avançar dos estudos e pelos dados coletados e importância social, que a 

Folia de Reis é o nosso objeto, as outras podem e devem ser abordadas, contudo com o foco em Reis”.  Dois meses 

depois, a narrativa mudaria para aquela que foi apresentada. Hull (2012) apresenta como a legitimidade dos 

documentos tem a ver com a produção da crença de que constituem suportes neutros que transparecem informações 

estabilizadas. De todo modo, a intenção da equipe em apresentar a diversidade de devoções não sobressaiu à força 

das folias de reis como patrimônio imaginado, o que ficaria evidente na recorrência do uso de “folia de reis” na 

redação do parecer do conselheiro e na fala do secretário de cultura na reunião do Conep. Ver capítulo sete. 
184 Na página 66, encontramos um fragmento onde os dados do cadastro reforçam a ideia de unidade: “Outras 

devoções estão distribuídas entre 751 grupos de folia por todo o território mineiro. Essas folias, que em alguns 

casos são também devotas de Santos Reis, mantêm os mesmos sistemas de organização de vozes, instrumentos, 

distribuição de bênçãos e recolhimento de donativos nas casas de devotos”. 
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“parte de um universo comum e que partilha costumes e tradições semelhantes” (p. 11). O 

cadastro, portanto, concedeu a linha narrativa que conduziu a redação do dossiê185.  

Vimos na seção anterior, e também na fala da gerente algumas páginas antes, como 

aqueles dados foram construídos em cima de informações cuja confiabilidade não podia ser 

garantida. Isso devido à maneira como a pergunta foi apresentada no questionário e propiciava 

interpretações ambíguas, além do contexto incontrolável de preenchimento nas relações entre 

foliões e prefeituras. Os limites do cadastro chegaram a ser reconhecidos na apresentação da 

metodologia (p. 16), mas depois disso o tom geral que permaneceu nas páginas foi o do 

sucesso186. A partir de Mosse (2005), compreendo que a produção da percepção de sucesso está 

relacionada à estabilização de interpretações que obliteram contradições e conexões causais 

fracas e apresentam os resultados a uma comunidade interpretativa para quem as informações 

façam sentido. Nesse caso, os números foram recorrentemente acionados para demonstrar os 

alcances obtidos com o cadastro e caracterizar as folias que seriam objeto de deliberação pelo 

Conselho Estadual de Patrimônio Cultural de Minas Gerais. 

Exemplos da reprodução dos dados quantitativos são incontáveis. Na página 15, 

apresentam-se que foram cadastradas 1255 folias em 326 municípios, alcançando quase 40% 

do território e todas as suas mesorregiões. Somam-se ainda 1185 itens levantados na pesquisa 

bibliográfica que reuniu 725 fontes em 35 acervos (p. 14) e também os cursos de capacitação 

que envolveram ao todo representantes de 31 municípios (p. 13-14)187. Pode-se dizer que a 

exposição em sequência desses números ao longo do dossiê vai sedimentando a legitimidade 

do registro: uma vez que as etapas iniciais de pesquisa abrangeram diversos municípios, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica volumosa e identificou-se tantos grupos distribuídos por 

todo o estado, a equipe técnica reuniu competência e materiais suficientes para propor o registro 

das “folias de Minas”. Esse argumento seria explicitado na página 81: 

 

 
185 Mesmo com o reconhecimento, compartilhado pela equipe e aparente no texto, de que as folias transitam entre 

devoções e que esse não constitui necessariamente um elemento definidor dos grupos, a fixação daquela divisão 

analítica no dossiê deixou uma marca na própria equipe e terminou por prevalecer sobre outras dimensões, 

influenciando ações futuras da Gerência, como descrições sobre as folias no dossiê seguinte com as violas e a 

roteirização do documentário que seria produzido em 2019. 
186 “conclui-se que o cadastro de um bem cultural por meio digital é um caminho eficaz para a construção do 

diálogo entre poder municipal, estadual e sociedade civil, todavia não se pode desconsiderar os seus limites” 

(IEPHA, 2017, p. 16). Apresentam-se algumas dificuldades como a necessidade de acesso à Internet e as distâncias 

entre sedes municipais e distritos rurais. 
187 A lista com todos os municípios é reproduzida no rodapé, o que incrementa os argumentos de quantidade e 

abrangência que autorizam o registro. Não fica muito explícito que naquelas ocasiões participaram menos foliões 

e mais gestores, o foco recai sobre a importância da aplicação dos mapas de percepção para “acessar na memória 

dos envolvidos as expressões mais significativas da produção cultural local” (p. 14). 
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Com uma amostragem de aproximadamente um terço de todos os municípios, a 

distribuição dos grupos cadastrados demonstrou a existência de folias em todas as 

mesorregiões do território mineiro, fator de extrema relevância no que tange a 

importância da prática como patrimônio cultural (p. 81). 

 

 Partindo dos escritos de Foucault sobre governamentalidade e outros autores que 

seguiram suas reflexões, Lascoumes e Le Galès (2012a) reconhecem que os instrumentos da 

ação pública são dispositivos orientados por interpretações que regulam a vida social188. A 

possibilidade apresentada pelo cadastro de tratar do universo das folias sob a forma de 

porcentagens e tendências é o que autorizou a Gerência a apresentar uma definição genérica 

para aquela prática. Quantificar e mapear é exercer poder, à medida que o acúmulo de entradas 

na planilha permitiu que reuníssemos um volume inédito de informações sobre folias e 

tivéssemos uma visão panorâmica sobre o estado, que seria a mais próxima possível da 

realidade189. 

O terceiro capítulo – que recebe o nome de “Caracterização geral das folias em Minas 

Gerais” – concentra a maior parte das análises em cima dos dados do cadastro. A partir de um 

relato descritivo entremeado por porcentagens, gráficos, tabelas e mapas, notam-se esforços 

para apresentar um panorama sobre como se distribuem os grupos segundo devoção, localidade, 

presença de personagens, número de integrantes, instrumentação musical, entre outras 

variáveis. Em muitas passagens, encontramos relações metonímicas nas quais os dados do 

cadastro são apresentados como se dissessem respeito à totalidade de folias no estado mineiro: 

 

Em Minas Gerais, a bandeira de São Sebastião está presente em todas as regiões do 

estado, tendo maior expressividade no Noroeste, Norte, Central, Metropolitana e Vale 

do Rio Doce (p. 57).  

Os instrumentos musicais, conjuntamente com as vozes, destacam-se também como 

sendo importantes elementos utilizados na composição do universo das folias de 

Minas. No gráfico seguinte, pode-se analisar os principais instrumentos utilizados 

pelos grupos pesquisados (p. 94). 

 

 No primeiro trecho, a apresentação da informação obtida a partir da análise das folias 

cadastradas (concentração por mesorregião dos grupos que responderam como devoção “São 

Sebastião”) dá a entender que se está referindo à totalidade do estado. No segundo, inicialmente 

 
188 Em sua discussão sobre governamentalidade, Foucault definiria que as relações de poder estabelecidas a partir 

do século XVIII nos governos ocidentalizados encontraram na economia política – uma nova forma de saber 

instrumentalizada a partir da criação da estatística – dispositivos para regular um novo sujeito de direitos, que 

também se tornou objeto de controle: a população. Nesse raciocínio, os números teriam se tornado dispositivos de 

poder na medida em que transformaram seres humanos em variáveis e demonstraram que uma população apresenta 

regularidades e características próprias que podem ser ordenadas pelos governantes (FOUCAULT, 1998). 
189 Agradeço à Ana Paula Lessa Belone por ter chamado minha atenção para essa reflexão. 
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se faz uma constatação generalizante em referência ao “universo das folias de Minas” para em 

seguida localizar que serão apresentados, na forma de um gráfico, dados a respeito da 

frequência de instrumentos musicais utilizados a partir das respostas dos grupos cadastrados. 

Percebe-se que deslizamos da amostra para o universo, da parte para o todo em construções 

narrativas que não explicitam necessariamente que essas passagens estavam sendo feitas.  

Deslizamentos como aqueles confundem as informações do cadastro com a realidade 

universal das folias em Minas Gerais, como se fosse possível de alguma maneira alcançar 

aquela totalidade. O que legitima a apresentação desses resultados é justamente suas origens 

em um instrumento que é considerado como participativo, pois alimentado por muitas vozes 

em muitas regiões do estado. O número e abrangência de grupos cadastrados seria uma das 

justificativas mobilizadas para apresentar o mérito do registro das folias na conclusão do dossiê: 

 

Dessa forma, presente em diversas regiões do país, a celebração, que mescla 

elementos de diversas matrizes culturais e religiosas, parece ter encontrado em Minas 

Gerais terreno fértil, fincou raízes em praticamente todo o estado. A quantidade de 

grupos cadastrados durante a pesquisa e a sua distribuição pelo território ratifica esse 

fato (p. 157). 

 

Esse contexto de produção da pesquisa, marcado pela ocorrência de apenas algumas 

viagens de campo e os encantamentos com a adesão da população ao cadastro e suas 

possibilidades analíticas, resultou finalmente em uma estratégia textual que privilegiou a união 

entre dados do cadastro e a bibliografia levantada sobre o tema, deixando em segundo plano 

informações obtidas em campo e entrevistas. Percebo que as preocupações em atender às 

demandas de um registro em escala estadual eram tão frequentes que os materiais de cunho 

etnográfico foram obliterados pelas análises estatísticas do cadastro. Débora reconhece essas 

limitações quando fala sobre o dossiê e defende a importância de outro tipo de participação: 

 

o material que a gente produziu nas viagens não foi muito utilizado no dossiê e eu acho que 

isso é um grande problema... a Gerência estava em outro momento e aí não foi um peso do 

processo fazer trabalho de campo, mas pesquisa sem trabalho de campo dá nisso: não traz os 

detentores para dentro do processo e não traz também no dossiê... 

 

No capítulo quatro, intitulado “Descrição das Folias de Minas”, optou-se por dividir as 

seções na ordem ritual que compõe a prática de uma folia, da saída da bandeira à festa de 

encerramento do ciclo de visitações. Ao longo das 40 páginas que seguem, observo a construção 

de uma sequência narrativa muito apoiada em estudos de antropólogos que fizeram pesquisas 
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com folias, com o uso intercalado de alguns trechos de entrevistas. Vejamos essa tendência a 

partir de um exemplo. Na seção que trata sobre os cantadores e instrumentistas, lemos o 

seguinte parágrafo: 

 

A organização hierárquica de grande parte dos grupos está vinculada ao domínio que 

cada folião tem sobre os fundamentos, conhecimentos que estruturam todo o conjunto 

simbólico das folias. O mestre da folia, conhecido também como capitão, cabeça de 

folia, guia ou embaixador, é considerado a função mais elevada na organização do 

grupo (p. 127). 

 

Para este autor que acompanhou aquele processo de pesquisa, essas linhas provocam 

alguns estranhamentos. Primeiramente, o uso do conceito “fundamento” para se referir aos 

conhecimentos que circulam nas folias soa estranho, pois não lembro de ter aparecido em 

nenhuma das entrevistas e viagens que fizemos ao longo do estudo. Além disso, para muitos 

foliões com quem conversamos, a hierarquia de papéis não era bem definida e a posição de 

capitão não representava tanta distinção. Assim, mesmo com o esforço nítido de considerar a 

diversidade encontrada no cadastro e em campo, ao listar os diversos nomes possíveis para 

aquela função, o segundo período faz jus a apenas uma parcela de grupos de folia. Continuando 

a leitura, localizamos então a partir de onde se fala: 

 

De acordo com Daniel Bitter, sua autoridade [referindo-se ao mestre da folia] está, em 

grande medida, ligada a uma familiaridade profunda com os princípios do fundamento 

adquirido ao longo de muito tempo de aprendizado. Comumente, é ele o responsável 

pela primeira voz, ou seja, quem inicia todos os cantos e profecias durante as 

celebrações (p. 128). 

 

O conceito de “fundamento” vinha, então, do trabalho do antropólogo Daniel Bitter com 

folias na cidade do Rio de Janeiro. Em sua tese de doutorado, o autor analisou a circulação da 

bandeira e da máscara do palhaço como objetos rituais que colocam o sistema festivo-religioso 

da folia em movimento por atuarem como mediadores de relações sociais e cosmológicas. No 

contexto etnográfico em que pesquisou, Bitter identificou que “fundamento” era uma categoria 

êmica que designava os conhecimentos rituais dominados por alguns integrantes que assumem 

posições mais ou menos precárias de autoridade. Segundo o autor, esse conceito também tinha 

sido identificado em contextos mineiros, como em folias estudadas por Luzimar Pereira no sul 

do estado (BITTER, 2008)190.   

 
190 “Categoria nativa central, fundamento diz respeito a um conjunto de práticas e saberes considerados 

primordiais, absolutos e oriundos de um espaço-tempo imaginário. Esse conhecimento vem do princípio do 

mundo, frequentemente coincidente com o tempo do nascimento de Jesus. Designa a razão última da circulação 

da bandeira, da festa, das dádivas e até mesmo do palhaço. É através deste conceito, aproximado ao de sagrado, 
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Encontramos aqui mais uma vez os encurtamentos entre dados particulares e a 

construção do cenário totalizante das “folias de Minas”, mas agora permitidos pelo acionamento 

da literatura antropológica191. Após uma breve descrição sobre a figura do mestre e do dono da 

folia na sequência da citação do trabalho de Bitter, o desfecho acontece por meio da citação de 

um trecho da entrevista que foi realizada pela historiadora da Gerência na ocasião do encontro 

da Rodada Regional do ICMS Cultural em Uberlândia: 

 

Sobre a importância do capitão, conhecido também como embaixador, Ricardo 

Pereira destaca a necessidade do domínio de um repertório extenso e capacidade de 

improvisar: 

Ah, isso aí tem que ter muito estudo, e tem que ter... conhecimento, tem que 

ter esperteza, inclusive assim. Porque qualquer gesto que uma pessoa faz, você chega 

na casa dela, aquilo representa alguma coisa, então o embaixador tem que ficar atento 

e saber o que ele representa, e tem que ter as rimas, porque as cantorias é rimada, e 

então tem que cantar dentro daquilo que representa e dentro da rima também (p. 128). 

 

Notamos, finalmente, como a passagem é mobilizada mais como ilustração do 

argumento teórico anteriormente apresentado. Da maneira como o texto foi construído, mesmo 

não aparecendo a noção de “fundamento” na fala do folião, o leitor pode inferir que é isso o 

que quis dizer. Situações como essa, onde as falas são usadas como aspas, acontecem algumas 

vezes: mais legitimam posicionamentos prévios que acrescentam novas informações. Os usos 

das entrevistas, como indícios mais explícitos da participação dos detentores, coroavam, assim, 

as operações narrativas de convencimento de que a pesquisa alcançara e compreendera as folias 

presentes em todo o estado. Com essas exigências, não sobravam muitos espaços para aquelas 

peculiaridades experimentadas no encontro com os foliões, como as teorias concorrentes sobre 

as origens das folias ouvidas em João Pinheiro ou a ausência da bandeira em São Francisco. No 

 
que se opera o controle de todas as atividades do grupo envolvido, especialmente na sua dimensão moral. Luzimar 

Pereira (2004) notou a centralidade desta categoria entre folias de reis do sul de Minas Gerais” (BITTER, 2008, p. 

37). 
191 Essa situação exemplifica um fenômeno que estou chamando de antropologização do patrimônio. Algumas 

autoras já trabalharam os dilemas éticos da atuação de antropólogos em equipes multidisciplinares (SCHUCH, 

2013) e na própria condução de políticas de patrimônio (TAMASO, 2005; 2018). Em uma área que aciona noções 

próximas a conceitos comuns da teoria antropológica, como tradição, memória, identidade e comunidade, mas por 

vezes com outros sentidos, em muitas situações nos vemos obrigados a recorrer a sentidos hegemônicos ou 

naturalizados para atender às linguagens do patrimônio, apesar da reflexividade informada pelo nosso ofício, o 

que pode gerar mal estar e descontentamento. Nas dissonâncias entre os ritmos da escrita acadêmica e da 

formulação da política pública, diariamente acionamos categorias e definições da literatura antropológica para 

justificar diversos tipos de decisões. Nesses processos, terminamos por reificar expressões da vida cotidiana a 

partir de conceitos; caímos em vícios e naturalizações que na prática universitária aprendemos a criticar; e às vezes 

utilizamos deliberadamente construções teóricas que não necessariamente utilizaríamos na academia para a defesa 

de argumentos que atendem aos nossos interesses. Ao mesmo tempo, também encontramos brechas para o 

estranhamento antropológico e acionamos o olhar etnográfico na definição de textos e políticas que se pretendem 

contra hegemônicas. As investigações sobre a presença de profissionais da Antropologia como formuladores das 

políticas de patrimônio ainda precisam configurar uma agenda de pesquisa mais consolidada. 
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empreendimento de dar conta do estado inteiro, esses casos não poderiam passar de algumas 

linhas. 

Desse modo, chegamos ao final do dossiê com a confirmação do objeto que seria 

apresentado para o registro: as Folias de Minas. Folias: agora no plural, mas ainda em 

maiúscula, refere-se àquela estrutura comum que foi identificada através da abstração das 

diferenças; de: termo possessivo, indica que tal estrutura distinguiria essa prática daquelas 

existentes em outros estados do país, reforçando a justificativa do registro estadual; Minas: 

prática essa que está distribuída por toda a extensão do território mineiro, como indicam os 

dados do cadastro. Alcançava-se o resultado que se deveria alcançar: um registro estadual de 

fato192.  

 

*** 

 

Na sequência do registro das folias, ainda informado pela expansão nas escalas de 

pesquisa, o dossiê sobre as violas continuava precisando responder àquelas exigências na 

apresentação de seu objeto. No entanto, se o primeiro documento passara pelos desafios de ser 

o projeto piloto, agora a experiência já acumulada associada ao contexto menos restrito de 

produção da pesquisa permitiria fazer escolhas textuais diferentes. A operação do cadastro 

manteve sua centralidade, sendo o instrumento que reuniu o maior volume de informações e 

consequentemente exigiu mais tempo de análise, mas o número de viagens possibilitado pelas 

condições orçamentárias mais favoráveis possibilitou o uso de mais informações de campo. 

A passagem da gerência para as mãos de uma técnica cuja formação se deu na 

metodologia da história oral também influenciou o lugar de destaque que as entrevistas tiveram 

na redação do dossiê, em sobreposição à literatura e aos dados do cadastro, ao contrário do que 

acompanhamos no caso das folias. Nas palavras de Débora:   

 

no momento de escrita do dossiê das violas eu já estava na Gerência e uma coisa que me é 

muito cara é a história oral, então eu quis que as narrativas fossem muito presentes no dossiê... 

eu pedi que a gente usasse muito as entrevistas e que elas contassem essa história, construíssem 

 
192 O nome “Folias de Minas” sedimentou-se de tal maneira entre técnicos da GPI para apresentar o objeto em 

estudo que na capa do dossiê encontramos o título “Dossiê para registro das Folias de Minas do Estado de Minas 

Gerais”. Possivelmente um vício de linguagem que passou desapercebido na revisão do texto, a duplicação parece 

indicar a reificação do termo, quase como se “Folias de Minas” fosse um nome próprio. Além disso, fugiu ao 

escopo da dissertação aprofundar essa discussão, mas a omissão do complemento “Gerais” pode estar associada 

às disputas de representação que permeiam as definições de mineiridades como levantei no capítulo dois. Na 

ocasião da publicação dos Cadernos do Patrimônio em 2018, já sob coordenação de uma gerente atenta àquelas 

políticas de representação, encontramos como título “Folias de Minas Gerais”. 
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esse objeto... então o dossiê tem mais cara de gente porque as entrevistas foram muito bem 

utilizadas em todos os momentos... eu acho que se constrói um dossiê mais robusto, no sentido 

descritivo, porque ele é mais próximo das pessoas... 

 

As diferenças começam a ser notadas logo no início. O dossiê abre com uma seção de 

agradecimentos onde se lê uma lista com os nomes de 28 pessoas (p. 4). São os/as violeiros/as 

que de alguma maneira contribuíram mais diretamente com a produção da pesquisa: aqueles 

que desde as primeiras reuniões auxiliaram na montagem do cadastro e do seminário e os 

demais que estiveram presentes na programação do evento. A partir dessa página, já se percebe 

que o dossiê tem mais cara de gente, nas palavras da gerente. 

Assim como no caso das folias, a introdução traz os números totais do cadastro. Entre 

março de 2017 e janeiro de 2018, foram recebidos 1358 cadastros distribuídos em 383 

municípios (p. 11) – número ainda maior em relação às folias, o que justificava a continuidade 

da percepção de sucesso do instrumento193. Mas, somam-se àqueles não o volume de fontes 

bibliográficas, mas o material audiovisual produzido pela equipe responsável pelo 

documentário: cerca de 56 entrevistas em 40 horas de gravação, além de mais de 1000 

fotografias (p. 12). O texto faz questão de destacar que aquelas entrevistas aconteceram em 

diversas localidades, que correspondem a seis, ou seja, metade, das mesorregiões mineiras. 

Percebe-se, portanto, como o argumento da abrangência extrapolou o cadastro e pôde 

ser associado também ao próprio trabalho de campo. A maior ocorrência de encontros com 

detentores permitia que a equipe técnica da Gerência de Patrimônio Imaterial voltasse à 

apresentação de seus modos mais familiares de trabalhar, demonstrando o apreço pelo 

envolvimento das pessoas no processo de pesquisa e assegurando que estava sendo promovida 

a participação. Se a legitimidade do registro das folias precisou se ancorar mais estritamente 

aos dados providos pelo cadastro como plataforma colaborativa, nesse documento as entrevistas 

ocupariam um espaço muito maior. 

Ao todo, 33 entrevistas foram utilizadas no dossiê, em comparação a sete no documento 

para registro das folias. O uso parece ultrapassar a ilustração e os trechos das transcrições 

tornam-se fio condutor na contação da história, como idealizara a gerente. Em alguns 

 
193 Até a escrita desta dissertação, os números já tinham passado de 1800 folias e 1600 tocadores e fazedores de 

viola. Os cadastros seguem disponíveis para preenchimento no site do Iepha e seu monitoramento contínuo 

constitui uma das atividades da GPI, entendido como ação de salvaguarda. Percebemos a rotinização do cadastro 

na metodologia da gerência quando vemos em uma nota de rodapé no dossiê sobre as violas que uma definição já 

havia sido criada para o instrumento: “O cadastro consiste em uma ferramenta utilizada pelo Iepha/MG para 

identificação e mapeamento dos bens culturais em processo de registro, especialmente nos casos em que a 

abrangência é extensa” (p. 11). 
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momentos, funcionam como epígrafe que suscitam uma discussão que virá a seguir (p. 22), em 

outros complementam o argumento que começou a ser apresentado anteriormente em um 

diálogo mais recíproco com a literatura (p. 57) e há também aquelas passagens onde servem 

para trazer as pessoas mais junto ao corpo do texto, narrando memórias e trajetórias de vida (p. 

108).  

Em relação aos dados do cadastro, vimos na seção precedente como os aprendizados da 

experiência anterior motivaram uma dedicação mais profunda à sua análise e a procura aos 

próprios respondentes via contatos telefônicos. Certamente, isso provocou usos e efeitos 

distintos no dossiê. Em primeiro lugar, dedicou-se à produção de um apêndice no qual o leitor 

pode conhecer detalhadamente o processo de criação do questionário e as perguntas que foram 

feitas. Nessa parte, está reunida uma descrição dos resultados por meio de textos, gráficos, 

tabelas e mapas em um total de 20 páginas, assim como as lacunas deixadas pelo estudo em um 

convite ao pesquisador que se interessar por aprofundar as investigações194. 

Diferentemente do dossiê das folias, no documento presente a análise geral do cadastro 

não atravessa o conteúdo do texto, mistura essa que atuara como estratégia textual de 

convencimento anteriormente. Quando são citados, os dados são localizados em referência à 

amostra reunida durante a pesquisa, deixando explícito na escrita que não se tratam das “violas 

de Minas”, mas sim daquelas violas que foram encontradas pela equipe a partir das respostas 

ao questionário e nas viagens que foram realizadas195. Como minha colega antropóloga diria 

em uma conversa, a gente acessou alguns violeiros em alguns lugares: 

 

eu nunca tinha feito um dossiê de registro na minha vida, aí eu pensei assim: ‘como que eu vou 

pensar esse dossiê com o universo gigantesco da viola em Minas Gerais?’... eu pensei muito 

isso em comparação com o dossiê das folias porque na folia teve muito o cadastro, mas eu acho 

que ele foi subutilizado... tem muito dado ali que dá pra trabalhar, então eu queria fazer uma 

análise qualitativa e quantitativa ao mesmo tempo, mas sempre incorporando tudo aquilo que 

a gente tinha visto nos trabalhos de campo, com as entrevistas... porque aquilo que está no 

campo é uma pequena amostra do que a análise quantitativa mostrou... 

 

 
194 IEPHA. Apêndice B: Mapeamento dos Saberes, Linguagens e Expressões Musicais da Viola em Minas Gerais. 

In: Dossiê para Registro dos Saberes, Linguagens e Expressões Musicais da Viola em Minas Gerais, 2018b. 

Arquivos digitais da GPI. Projeto Violas. 
195 Estruturas narrativas como a seguinte costuram todo o dossiê: “O Mapeamento forneceu, a este respeito, um 

importante panorama sobre quais as ocasiões em que os violeiros, violeiras e tocadores disseram tocar suas violas 

[...] Dentro desse espectro, a primeira ocasião a ser destacada se refere às apresentações musicais e aos shows, que 

foram amplamente mencionadas, figurando na segunda posição geral do Mapeamento, com uma porcentagem de 

63,92% do total de respostas...” Vemos que as informações são apresentadas em referência ao seu local de origem, 

o cadastro. 
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Informada por essa preocupação, portanto, em produzir uma análise mais rica do 

material ofertado pelo cadastro, em comparação ao que tinha sido feito no registro anterior, a 

antropóloga preocupou-se em sempre trazer aqueles dados acompanhados por trechos de 

entrevistas, análises, fotografias e a literatura pertinente ao tema. A maior ocorrência de 

incursões em campo permitia, inclusive, questionar alguns dados do cadastro e relativizar seus 

resultados, como se lê em algumas partes. Na seção que discute a produção de musicalidades, 

por exemplo, tratando sobre as diferentes afinações da viola, chama-se atenção para o fato de 

que, mesmo figurando na última posição em percentual de menções no cadastro, a afinação 

chamada Rio Abaixo mostrou-se comum no cotidiano de tocadores de viola no norte do estado, 

informação que “ficou patente durante as etapas de levantamento de dados para a elaboração 

do presente Dossiê, especialmente por meio das incursões a campo e das entrevistas” (IEPHA, 

2018b, p. 169). 

Além disso, o cadastro ganhara uma nova função, pois tínhamos criado uma questão 

que não havia antes no questionário das folias onde se perguntava qual era a importância da 

viola na vida de quem estava preenchendo. Esse campo aberto expandiu ainda mais as 

possibilidades de análise para a produção do dossiê. Em algumas passagens, essas respostas 

também são mobilizadas para a apresentação de novas informações (p. 167, 225). Percebemos, 

desse modo, como as maneiras como pensamos e formulamos um instrumento podem ampliar 

ou restringir futuramente suas possibilidades de uso na produção da política pública.  

Não podemos deixar de considerar também que o maior envolvimento de violeiros como 

parceiros na produção da pesquisa e dos próprios técnicos com a temática produziram 

diferenças no encaminhamento da escrita. Aqueles violeiros que acompanhavam de perto o 

processo desde a chegada do pedido de registro eram também pesquisadores e articuladores que 

ofereciam seus conhecimentos e mediavam relações para a análise das informações. Aquelas 

parcerias permitiam à equipe recorrer àqueles detentores sempre que se mostrava necessário. 

Por exemplo, a análise da pergunta do cadastro sobre os ritmos que as pessoas tocavam contou 

com a orientação do professor da Universidade de São Paulo e violeiro Ivan Vilela. A maneira 

como a pergunta foi formulada abriu espaço para o fornecimento de outros tipos de respostas e 

sua sistematização dependeu de um conhecimento especializado196. 

Outra marca da maneira como aconteceu a participação dos detentores durante aquela 

pesquisa que se faz presente no texto do dossiê tem a ver com as alianças tecidas entre Débora 

 
196 Vilela atuou como consultor técnico durante a produção do dossiê de registro através de termo de parceria 

articulado pela diretora de Proteção e Memória do Iepha. 
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e as violeiras desde a mobilização por conta da divulgação do seminário. Nas palavras da 

gerente, a gente teve o tempo todo esse cuidado da escrita mesmo, de pensar que tem mulheres 

ali que estavam antes excluídas desse processo. A historiadora recordaria que as próprias 

respostas que chegavam pelo cadastro endossavam seu posicionamento:   

 

têm narrativas no próprio cadastro de mulheres que falam que só puderam tocar viola depois 

que o filho saiu de casa, ou depois que o marido deixou, que começaram a participar depois 

que suas outras responsabilidades ficaram secundárias, então a gente precisava ter o cuidado 

de trazer para o texto [...] se a gente for pensar, as mulheres estão permeando todos esses 

processos e às vezes não são mencionadas, como se não fossem pessoas com histórias a serem 

contadas, a serem ouvidas... eu acho que posso assumir essa responsabilidade de trazer as 

mulheres em evidência nos nossos processos, na nossa escrita, nos nossos dossiês... 

 

Ao longo de todo o texto, percebe-se a atenção em sempre se referir aos/às detentores/as 

como “violeiros e violeiras”. Teve-se o cuidado em ouvir mulheres e inclusive a gerente foi até 

Uberaba em uma das primeiras viagens da pesquisa para entrevistar algumas das violeiras que 

tinham se pronunciado na época do seminário. Uma pergunta sobre gênero foi incluída no 

questionário e seus resultados foram analisados e apresentados na seção que conclui o dossiê. 

Nas últimas páginas da seção que encerra a análise socioantropológica, anterior à motivação 

para registro, o texto localiza algumas violeiras que foram referenciadas como mestras e 

influenciadoras de tocadores de viola e discute o aumento da presença de mulheres no universo 

do instrumento musical. Acompanhado da fotografia de uma jovem tocadora de viola em São 

Francisco, o texto aciona dados do cadastro para concluir: 

 

Levando-se em consideração que 65,21% do total de cadastradas estão iniciando no 

ofício, percebe-se as bases da estrutura sendo modificadas na conformação de uma 

nova geração de mulheres na viola. Esse dado demostra um importante e necessário 

movimento o qual as mulheres vêm percorrendo, e que se refere à ocupação de 

espaços na cultura musical da viola, em lugares onde eram alijadas do processo 

(IEPHA, 2018b, p. 243). 

 

Se no dossiê das violas o cadastro mantém-se em alguma medida como instrumento que 

ajuda a legitimar os resultados da pesquisa que se pretende estadual, os trabalhos de campo, na 

forma de entrevistas e fotografias, conseguem assumir com mais força esse papel ao seu lado. 

Vemos que seus resultados são mais localizados e relativizados e que ganha ainda outros usos, 

como sustentar posicionamentos políticos de uma ativista institucional197. A formulação e 

 
197 O posicionamento feminista da gerente também apareceria nas edições dos Cadernos do Patrimônio. No 

caderno das violas, a presença das mulheres é debatida na seção “A viola nos séculos XX e XXI: outro capítulo 

da história” com a citação de trechos de entrevistas com violeiras. A imagem que antecede o meio do livro, em 
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análise atenta do cadastro favoreceu também a construção do objeto que seria encaminhado ao 

Conep. Os olhares mais detidos às informações que vinham do questionário teciam relações 

entre cadastro, campo e parceiros e dificultavam a redução a uma definição única como 

acontecera com as folias. A antropóloga que participou da escrita conta: a gente viu que a 

questão da afinação, da construção da viola envolvia conhecimentos que estavam lá, então 

precisávamos falar dos saberes; também tinha toda uma coisa do ritmo e das formas de tocar, 

então linguagens; e também expressões musicais, que são as várias manifestações onde tocam 

a viola [...] a viola necessitava uma nomeação grande porque tinham muitas dimensões... 

Desse modo, com a conclusão da pesquisa, chegou-se ao nome que foi apresentado para 

registro: Saberes, Linguagens e Expressões Musicais da Viola em Minas Gerais. Enquanto a 

escrita do texto sobre as folias, portanto, pautou-se na retórica da unidade, o que em parte fora 

consequência do apoio inconteste ao cadastro, no dossiê sobre as violas encontramos a 

celebração da diversidade. Lê-se no documento: 

 
Assim, entende-se que em Minas Gerais existem inúmeros violeiros e violeiras que 

dão à viola uma diversidade que “não tem fim”. Esse aspecto demonstra que estamos 

diante de um universo de saberes, linguagens e expressões musicais frutos de um 

processo histórico ao mesmo tempo tradicional e dinâmico e que, por sua vez, cria 

identidades a partir de paisagens sonoras específicas, que tem na viola uma das bases 

das suas musicalidades (IEPHA, 2018b, p. 102-103). 

 

Acredito que padronizar a polifonia da vida faz parte dos constrangimentos na 

formulação das políticas públicas, mas escolhas são feitas pelos técnicos sobre como responder 

às demandas científicas, operacionais e gestionárias. No registro das folias, nas palavras de 

minha gerente, tínhamos uma nova equipe em uma nova gestão que lidava com um novo 

instrumento para atender a uma nova escala de pesquisa. A solução encontrada foi identificar a 

unidade na diversidade de maneira a conseguir construir um objeto minimamente delimitável e 

uno a ser apresentado para registro. Já no processo com as violas, favorecido pelo 

amadurecimento da equipe, a presença mais próxima de detentores e condições mais propícias 

para a pesquisa de campo, encarou-se o desafio de trabalhar o objeto em sua pluralidade, sem 

 
página inteira, é a daquela jovem que encerrara o dossiê de registro. Na montagem que divide a publicação, entre 

as dezenas de tocadores de viola ali representados (montagem essa que materializa a intenção de dar “cara de 

gente” ao processo), notamos também muitas mulheres. Por fim, se a imagem que abre o livro é de um tocador de 

viola capitão de congado em Jequitibá, região metropolitana de Belo Horizonte, a imagem final mostra sua filha, 

também tocadora de viola e sucessora direta do pai como capitã da guarda, prenunciando o futuro das mulheres 

no mundo das violas. Já no caderno das folias, a seção “A presença feminina e ocupação dos cargos” discute a 

participação das mulheres naquela prática, incluindo a discussão que não coubera na escrita do dossiê. A mesma 

preocupação apareceria depois no dossiê de registro do artesanato em barro do Vale do Jequitinhonha (2018) e nas 

pesquisas para o registro do sistema agrícola tradicional das comunidades apanhadoras de flores sempre-vivas 

(2019). 
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entendê-la como um risco à sua compreensão nem deixar de considerar toda a extensão do 

território mineiro. 

 

*** 

 

Concluímos que os dossiês de registro são resultados de muitos níveis de negociações. 

As escolhas textuais que informam sua redação visam conceder interpretações válidas para 

sustentar o objetivo primeiro e último, que é apresentar o objeto a ser votado pelo conselho 

como patrimônio cultural do estado. Com essa função, são documentos que operam como 

construtores da realidade, tanto pelo que sedimentam no tempo como pelo que produzem nas 

circunstâncias (VIANNA, 2014). Por um lado, os dossiês das Folias de Minas e dos Saberes, 

Linguagens e Expressões Musicais da Viola funcionaram como atestados da validade e do 

sucesso do instrumento do cadastro ao pintarem cenários convincentes, independentemente de 

suas fragilidades e limitações. De outro, contribuíram para a construção e exposição do que 

seriam os objetos alvo da política de patrimônio imaterial, compreensões até então limitadas à 

equipe da GPI. 

Entendemos ainda que ambos os casos representam jeitos distintos de responder à 

política a partir das condições que foram oferecidas aos seus formuladores. Variáveis de tempo, 

orçamento, composição da equipe e cobranças de instâncias superiores produziram contextos 

distintos de pesquisa que culminaram consequentemente em textos distintos. Mesmo 

informados por demandas semelhantes e lançando mão do mesmo instrumento, notamos que as 

situacionalidades desempenham papéis influentes nas possibilidades de tomada de decisão. O 

historiador que foi gerente de patrimônio imaterial até 2017 concluiria da seguinte forma: 

 

o registro, diferentemente de outros trabalhos, é um trabalho inacabado, é um trabalho que 

está sempre em constante aprimoramento, porque os atores são diferentes, o momento é 

diferente... é preciso pensar na mesma dinâmica da cultura para esses processos, então querer 

que algo seja estanque é difícil... 

 

 

Nessa abertura, uma das únicas coisas que não se poderia perder de vista seria o 

envolvimento dos chamados detentores no processo. Entendo que todas as estratégias 

mobilizadas tanto em um dossiê como em outro visavam garantir (e mostrar que havia sido 

garantida) a chamada participação. Fosse pelo caminho mais distante do cadastro ou pela 

proximidade com as entrevistas, a intenção da equipe técnica não deixou de ser a promoção de 

pesquisas com a presença das populações envolvidas. Luis continua: o que não dava pra gente 
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errar a mão era deixar de se aproximar mais desses detentores... quanto mais próximo a gente 

conseguir se aproximar deles, menores são as possibilidades de que os erros aconteçam, eu 

acho que esse é o esforço que a gente tem que pensar em fazer... 

Finalizados os dossiês, restava apresentar-lhes aos conselheiros do patrimônio cultural. 

Uma vez aprovados, ficaria a cargo da Gerência formular e executar as medidas de salvaguarda. 

Na terceira parte da dissertação, ocupar-nos-emos de acompanhar os desdobramentos desses 

processos pós-registro. Depois de pensada ao longo da trajetória da Gerência, promovida 

durante as pesquisas e mobilizada para a geração de dados e a escrita dos dossiês, o que 

permanece e o que se transforma na participação? 

Veremos como os instrumentos participativos ganham vida após a pesquisa e como 

repercutem nas ações do Iepha. Nesta parte que se encerra, acompanhamos a criação dos 

cadastros como respostas a demandas que eram trazidas pela nova gestão. Agora, entenderemos 

o que acontece quando passam a ser usados na produção de políticas públicas posteriores que 

não estavam pensadas quando da sua formulação. 
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PARA ALINHAVAR: PARTICIPAÇÃO COMO INSTRUMENTO 

 

Depois de analisar na primeira parte como a participação adquiriu um sentido de 

estratégia para técnicos que formulavam no trabalho cotidiano a metodologia da Gerência de 

Patrimônio Imaterial, procuramos compreender aqui como as noções de participação foram 

promovidas e mobilizadas durante a condução de processos de pesquisa específicos. Uma vez 

eu ouviria de uma colega de trabalho que a decisão pelo que se registra e o que não se registra 

não entrava na cabeça. Espero ter apresentado como muitas variáveis atuam na composição 

dos cenários que definem quais processos serão selecionados e instruídos. Percebemos como 

em diferentes ocasiões os profissionais da GPI veem-se obrigados a mediar interesses que vêm 

de outros agentes e a solução encontrada é identificar onde pode estar a participação dos 

chamados detentores nesse caminho. 

No caso dos registros com as folias e as violas, entendemos no capítulo quatro que as 

decisões pelos objetos de estudo e a ordem de sua inclusão no planejamento da Diretoria 

ultrapassaram os posicionamentos dos técnicos e foram informados pelos olhares de uma gestão 

interessada na visibilidade dos processos participativos e na descentralização de suas ações. 

Mesmo assim, os integrantes da equipe esforçaram-se para encontrar um sentido para essas 

demandas a partir de seu próprio trabalho técnico. Se, de um lado, viram-se tendo que tomar 

decisões a partir de situações já colocadas, também souberam aproveitar desse contexto para 

concretizar suas pretensões. Nas palavras da gerente, 

 

o patrimônio imaterial foi... como eu posso colocar... uma vitrine para a gestão, e aí pensando 

naquela coisa da negociação e conflito [em referência ao artigo de Gilberto Velho] foi um 

momento de jogar também... a gestão jogou com a equipe técnica e a equipe técnica também 

jogou com a gestão... a gente produziu um monte, colocou alguns elementos em evidência e foi 

jogando ali com as possibilidades de fazer as coisas, então eu acho que essa gestão teve um 

conhecimento técnico, teve umas vontades, teve a noção da ampliação do patrimônio e teve 

também os interesses, os usos políticos a serem feitos com o patrimônio imaterial... 

  

O que essa fala permite entrever é que, se a equipe se viu limitada pelas unilateralidades 

que começaram a chegar, sua resposta vinha sob a forma da expertise técnica, elemento que nas 

interações cotidianas pendiam relativamente o poder de decisão para as mãos dos funcionários 

da GPI. Uma vez tendo sido definido em outros espaços o quê e o quando, restava para a equipe 

da Gerência tentar definir o como e o onde na instrução daqueles registros. No capítulo cinco, 

vimos como foi preciso mobilizar decisões criativas para dar conta de produzir aqueles estudos 

em escalas que abrangessem todo o estado sem deixar de envolver os chamados detentores em 
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um contexto marcado pela escassez de recursos e pelas cobranças das chefias. Nem sempre a 

avaliação técnica prevaleceu sobre as contingências externas e em resposta foi criado o cadastro 

como uma ferramenta que permitiu alcançar mais pessoas em lugares mais distantes. 

Se os processos para instrução dos registros de patrimônios imateriais são sustentados 

por procedimentos, legislações e metodologias que se rotinizaram com a passagem do tempo, 

nos registros analisados encontramos resultados distintos pela influência das situacionalidades 

que marcaram cada momento. Existe um rito administrativo que foi sedimentado ao longo de 

uma trajetória institucional, regras e ferramentas que formam parte da prática profissional 

(SILVA, 2018), porém suas etapas não são tão ritualizadas e muitas vezes é preciso trilhar 

novos caminhos, pois o que se tinha à mão já não atende totalmente as novas demandas. 

Mesmo o cadastro, que se manteve como principal instrumento tanto no registro das 

Folias de Minas como dos Saberes, Linguagens e Expressões Musicais da Viola, adquiriu usos 

distintos de um para o outro como acompanhamos no capítulo seis. Os agentes do patrimônio 

imaterial no Iepha operam no equilíbrio dinâmico entre rotinas e mudanças e procuram 

encontrar uma ordem mínima em meio às tribulações dos diferentes contextos acionando aquilo 

que melhor conhecem: a participação dos detentores. Mais que os procedimentos, portanto, que 

como vimos também podem ser situacionais, o que se rotinizou entre os membros da GPI foram 

justamente suas premissas de participação, a percepção da equipe sobre seu posicionamento em 

aliança aos detentores frente às demandas que chegam. 

Nesses processos, encontramos o segundo sentido atribuído pelas técnicas da Gerência 

à participação: mapas de percepção, viagens de campo, entrevistas e cadastros configuraram 

instrumentos fundamentais na mediação entre interesses externos e a garantia da condução da 

pesquisa. Depois de passar por sua criação, seus usos na produção e análise de dados em campo 

e no escritório e as mobilizações posteriores para a escrita dos dossiês de registro, reitero a 

importância de empreender pesquisas que compreendam o Estado não apenas nas relações entre 

as pessoas que o criam, mas também por meio das materialidades de seus documentos e 

ferramentas e os efeitos destes sobre aquelas relações. Vimos como os instrumentos de 

participação terminam por adquirir fins vários e, nascidos do caos da experimentação, servem 

ao propósito de ordenar relações sociais. Na análise das respectivas pesquisas sobre as quais 

nos debruçamos, concluo, portanto, que a participação, na forma de seus instrumentos, foi 

operada para permitir a instrução técnica do registro e seus efeitos passaram pela construção 

dos objetos que seriam apresentados como patrimônios e a legitimação dos resultados 

alcançados nas pesquisas.  
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PARTE 3 

 

AMBIVALÊNCIAS DA PARTICIPAÇÃO: DESDOBRAMENTOS DOS 

REGISTROS EM POLÍTICAS POSTERIORES 

 

sinto que nós técnicos temos um papel muito importante na sociedade, 

às vezes isso fica muito distante e a gente sente muita angústia em 

relação a esse processo, tanto por questões financeiras como até onde 

mesmo a gente pode chegar... É nesse lugar que a gente fica ali na GPI, 

não deixando de lado a análise, o rigor técnico que o Iepha 

tradicionalmente exige, mas nas nossas resistências diárias e 

avançando um pouco na militância, com as comunidades... (Débora 

Raiza, 2019) 

 

De maneira a concluir os caminhos da política que viemos acompanhando até aqui, a 

terceira parte tem como objetivo discutir os processos que se sucedem após a conclusão da 

pesquisa e configuram a continuidade das políticas de patrimônio imaterial. Independentemente 

de como foram conduzidos, os registros sedimentam-se como políticas públicas e passam a 

exigir da equipe técnica da Gerência de Patrimônio Imaterial seu acompanhamento por meio 

das ações de salvaguarda. Minha intenção aqui é desdobrar os eventos pós-registro e 

compreender como as noções de participação são pensadas nesses momentos. 

No capítulo sete, a partir do acompanhamento de como foram os dias de registro das 

folias e dos saberes e expressões associadas às violas, observaremos os usos atribuídos àqueles 

estudos pela presidência do Iepha e como técnicas e detentores responderam aos balanços de 

poder quando a política ultrapassou o escritório da GPI. Finalmente, no capítulo oito, 

analisaremos como os instrumentos participativos inicialmente gestados na pesquisa foram 

mobilizados nas escolhas e configurações de políticas públicas posteriores do Instituto e as 

percepções das técnicas sobre suas posições ambivalentes no que tange as possibilidades e 

limites dessa participação. 

Nas palavras de minha colaboradora antropóloga, existe o Iepha antes e depois das folias 

e entenderemos mais profundamente por quê. Se, nos capítulos anteriores, estivemos 

interessados em compreender os processos de formulação e implementação do cadastro na 

instrução dos processos de registro, agora observaremos como o instrumento modificou as 

ações que são executadas pelo Instituto e quais são seus impactos nas maneiras como se pensam 

e se operacionalizam as políticas de patrimônio imaterial em Minas Gerais. 

 



204 

 

7. OS EVENTOS DO REGISTRO 

 

Neste capítulo, apresentarei como se desenrolaram as ocasiões de deliberação do 

registro das Folias de Minas e dos Saberes, Linguagens e Expressões Musicais da Viola em 

Minas Gerais, dias que foram marcados pela promoção de espetáculos que cumpriram funções 

ambivalentes no que tange o envolvimento de detentores e testaram a posição das técnicas da 

GPI nas relações de poder que se exercem no Iepha. Assumindo os potenciais de visibilidade 

reconhecidos pela gestão sobre as ações que envolviam os patrimônios imateriais, as decisões 

pelos registros das folias e dos saberes e expressões associadas às violas configuraram eventos 

marcados por contínua publicidade e adesão de centenas de pessoas. Na composição da 

programação, a reunião do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural consistiu em apenas um 

de seus momentos, seguidos por um cortejo no caso das folias e um show no caso dos tocadores 

e fazedores de violas.  

A partir de uma etnografia no Festival de Cururu e Siriri em Cuiabá, Mato Grosso, 

Osorio (2017) analisou as dissonâncias e potencialidades advindas de contextos onde 

expressões das chamadas culturas populares são atravessadas por políticas de patrimônio 

cultural. Segundo a autora, os momentos de espetáculo que marcam os festivais configuram 

campos de batalha por onde circulam conflitos políticos, reivindicações identitárias e disputas 

por poder e reconhecimento. Estendendo essa constatação para os eventos do registro no Iepha, 

visitaremos a seguir aquelas duas situações, atentando para os usos que foram feitos da 

participação e as posições de técnicas e estagiárias da GPI e dos chamados detentores durante 

a organização e realização daquelas comemorações. 

 

Como primeiro processo instruído na nova gestão, a conclusão do registro com as folias 

foi atravessada por um conjunto de ações pensadas pelo gabinete da presidência junto à 

assessoria de programas integrados, através do Circuito Liberdade198. Disse anteriormente que 

a etapa de organização e escrita do dossiê de registro das folias precisou ser adaptada à data 

previamente definida para a reunião do Conep, 06 de janeiro de 2017. Isso porque, sendo a folia 

uma prática comumente presente durante o ciclo natalino, a gestão da Secretaria de Estado de 

Cultura enxergara com aquele registro a oportunidade de fortalecer sua programação de Natal. 

 
198 O circuito foi uma proposta de corredor cultural inaugurado em 2010 e composto por 15 equipamentos culturais, 

entre museus, centros de cultura e de formação, nos entornos da Praça da Liberdade. Desde 2015, esteve sob gestão 

do Iepha e passou a concentrar parte dos recursos e ações estratégicas que visavam sua promoção. Cheguei a ouvir 

de um técnico em uma ocasião que o Circuito se tornara a menina dos olhos da instituição, sob o esquecimento de 

outras ações. 
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Já há décadas parte das dinâmicas da cidade de Belo Horizonte, as semanas que 

antecedem o dia 25 de dezembro costumam ser preenchidas por atividades culturais organizadas 

pelo governo estadual na Praça da Liberdade. As apresentações de corais, orquestras, bandas 

de metais e espetáculos teatrais acompanham a iluminação da praça, estilizada pela Companhia 

Energética de Minas Gerais (Cemig) em comemoração ao feriado cristão de fim de ano, cuja 

inauguração é motivo de espera para muitos belorizontinos. Se perguntados, muitos moradores 

da capital e região metropolitana afirmarão que visitaram a decoração natalina da praça com 

suas famílias ao menos uma vez em suas vidas, senão anualmente. Visitar as luzes de Natal da 

Praça da Liberdade configurou-se um costume e as pessoas comparam o projeto do ano com as 

edições anteriores, o que serve como uma espécie de termômetro para medir a satisfação da 

população em relação ao mandato que está no poder. Como antiga sede do governo estadual e 

patrimônio tombado pelo Iepha, pode-se dizer que a praça configura um espaço estratégico e, 

se recordarmos dos eventos que acompanhavam o cenário político abrangente, era de muito 

interesse da gestão que o evento daquele ano atendesse aos gostos da população. 

Desse modo, foi planejada uma extensa programação para o “Natal 2016 – Circuito 

Liberdade”, sendo o Iepha seu principal realizador. Desde junho, começaram a ser pensadas as 

ações para o final do ano. Em e-mail enviado pela coordenadora de programação do Circuito 

ao gerente de patrimônio imaterial e ao diretor interino de proteção e memória, comunicava-se 

que a presidência do Instituto decidira que o tema para iluminação da praça aquele ano seria 

“Folia de Reis” 199. Em consonância à ação, lançou-se a ideia de convidar dez folias para a 

realização de um cortejo que encerraria as comemorações natalinas em 06 de janeiro, dia de 

Reis200. À medida que a data foi se aproximando, a assessoria de comunicação iniciou uma 

intensa divulgação da programação do evento, com a criação de uma arte gráfica própria e a 

produção de cartazes e panfletos. A publicidade acontecia nas mídias sociais do Instituto, mas 

também em estações de rádio e emissoras de televisão. Junto à iluminação temática, às 

apresentações de corais e bandas, à casa do Papai Noel e ao lançamento do Circuito de Presépios 

e Lapinhas, divulgava-se o Encontro de Folias de Minas. 

A Gerência de Patrimônio Imaterial foi demandada a realizar o levantamento das folias 

que poderiam integrar o dito cortejo. No mesmo e-mail de junho, já se solicitava aquela 

articulação, chamando atenção para que o convite fosse feito a grupos da região metropolitana, 

pois não haveria recursos para custear seus deslocamentos, que preferencialmente deveriam ser 

 
199 Notemos a recorrência da expressão “folia de reis” como patrimônio imaginado mineiro, cuja força não foi 

suplantada pela diversidade devocional que fundou o argumento do dossiê de registro das Folias de Minas. 
200 IEPHA. Folias de Reis – Natal 2016. E-mail. 06 de junho de 2016. Arquivos digitais da GPI. Projeto Folias. 
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acordados com as respectivas prefeituras201. Já entre os meses de outubro e novembro, 

concomitantemente à redação do dossiê, recorremos então ao cadastro para produzir uma 

listagem dos grupos que haviam respondido ao questionário e cujos integrantes viviam em Belo 

Horizonte e cidades próximas. Dentre aqueles grupos, convidamos uma das folias de Betim que 

pudemos conhecer e entrevistar durante a pesquisa, com quem estabelecemos contatos mais 

próximos202. Uma vez enviada à coordenação do Circuito, o contato com os grupos ficou sob 

sua responsabilidade. Sabendo do que andava sendo planejado para a ocasião do registro, o 

secretário de cultura Angelo Oswaldo, usando mais uma vez de seu carisma para atender a 

compromissos pessoais, chegou a solicitar que a “tradicional Folia de Reis de Uberaba” fosse 

convidada para acompanhar a reunião do Conep, porém não foi possível arcar com aqueles 

custos203. 

No final de dezembro, nós da GPI fomos convidados a uma reunião com funcionários 

do Circuito para discutir como seria o andamento do evento. A ideia era que nove dos dez 

grupos saíssem do Arquivo Público Mineiro e subissem a Avenida João Pinheiro em direção à 

Praça da Liberdade. Da praça, cada grupo seguiria para um dos outros equipamentos do Circuito 

Liberdade onde artistas plásticos haviam montado suas próprias versões de presépios. O décimo 

grupo estaria presente na reunião do Conep e depois da votação seguiria em direção ao Palácio 

da Liberdade para um encontro com o governador204. A ação, que havia sido pensada como 

uma maneira de coordenar o registro das folias com a promoção daqueles equipamentos 

culturais, foi-nos apresentada já pronta, de maneira totalmente descoordenada com a Gerência, 

e muito menos com a presença de foliões. 

Recebemos um cronograma com horários extremamente cronometrados e curtos que 

exigiriam dos foliões deslocamentos rápidos e eficientes, numa concepção de racionalidade 

totalmente instrumental205. Chamamos atenção para o fato de que aquele tempo planejado pela 

 
201 No final das contas, acabou sendo possível articular a contratação de uma licitação para custear o transporte e 

alimentação dos grupos convidados, porém a proximidade continuava uma variável a ser considerada para a 

alocação de recursos. 
202 Um dos motivos para visitar as folias em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, foi nossa constatação 

de que ali havia três grupos, mas apenas um havia sido registrado como patrimônio imaterial no município. 

Entrevistamos foliões do grupo reconhecido como patrimônio e de um outro, do qual nos tornaríamos mais 

próximos. Inclusive durante a pesquisa seguinte sobre as violas o contato seria mantido com seu Odorino, violeiro 

da folia que, portanto, fez parte de ambos os registros. 
203 IEPHA. FOLIA DE REIS de Uberaba. E-mail. 01 de novembro de 2016. Arquivos digitais da GPI. Projeto 

Folias. 
204 Um mapa com os trajetos definidos pela equipe de produção e os equipamentos do Circuito Liberdade com os 

presépios a serem “abençoados” pode ser encontrado no Anexo 06, Fig. 31. 
205 Conversando com uma colega que participou à época da organização do evento, ela dividiria: eu estava 

trabalhando ali sem ter a menor noção do que era folia... a organização foi de um evento como qualquer outro, 

sendo que a folia tem um universo de especificidades, né? 
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coordenação não correspondia aos ritmos da prática e que folia muito menos fazia cortejo. As 

dinâmicas de procissão e cantos nas ruas que a equipe de produção parecia projetar 

aproximavam-se mais aos reinados do rosário que propriamente às folias, muitas das quais 

apenas cantavam dentro das casas, em frente aos presépios. Porém, estando o evento já em cima 

da hora e atravessado por tantos interesses, nossas colocações foram em vão. 

A preocupação da Gerência estava mais centralizada na finalização do dossiê e na 

apresentação de um processo qualificado de pesquisa e nos restava então acompanhar a dança. 

Na última semana de dezembro, enviamos e-mails para todos os grupos cadastrados informando 

que a reunião para deliberação do registro se aproximava e que a plataforma seguiria aberta 

para preenchimentos futuros. Paralelamente, a assessoria de comunicação lançava um convite 

para o cortejo, sem fazer qualquer menção à reunião do Conep que antecederia o evento nem 

ao próprio registro das folias: 

 

Cortejo 

Participe do cortejo com diversos grupos de Folia de Reis no Circuito Liberdade, que marca 

o encerramento da programação do Natal Minas Gerais 2016 e integra as comemorações dos 

45 anos do IEPHA-MG. 

Dia 6 de janeiro 

Concentração: a partir das 18h, no Museu Mineiro.  

Esperamos vocês! 

 

Circuito Liberdade | Iepha | Secretaria de Cultura | Minas Gerais: governo de todos   

 

Podemos perceber, portanto, para onde estavam concentrados os olhares. Na véspera do 

“cortejo”, foi-nos enviada uma extensa planilha de Excel que informava alguns dados da folia 

(nome do grupo, responsável, telefone de contato, número de integrantes e endereço); horário 

de embarque e chegada; destino; “espaço a ser abençoado”, que correspondia a qual 

equipamento do Circuito a folia visitaria; trajeto a ser percorrido e ordem de saída no cortejo. 

Cada grupo teria seu respectivo “anjo da guarda”, um de nós funcionários da GPI ou do Circuito 

que ficaria responsável por se certificar que chegariam no horário programado, oferecer-lhes 

água e lanche, garantir que sairiam no horário e na ordem prevista para o cortejo, direcionar-

se-iam ao equipamento correspondente e depois voltariam ao ônibus para casa. 

Segundo a planilha, o grupo que estaria presente na reunião do Conep deveria chegar às 

14 horas e depois do encontro com Fernando Pimentel retornar ao Museu Mineiro e Arquivo 

Público Mineiro, um equipamento ao lado do outro, abençoando o presépio do Museu às 18:45 
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e do Arquivo às 19:10. Enquanto isso, outra folia que fora alocada para os equipamentos mais 

descentralizados da praça sairia às 19 horas para cantar em dois presépios, na Academia Mineira 

de Letras e no BDMG, e depois alcançar o final do cortejo, que sairia da avenida João Pinheiro 

às 19:30, e também subir para a praça206. Nós técnicos e estagiários da GPI antecipávamos que 

aqueles horários não seriam cumpridos e muito provavelmente aquele ritmo acelerado 

descontentaria alguns foliões, porém somente nos cabia garantir que as respectivas folias que 

acompanharíamos fossem ouvidas e pudessem aproveitar o momento da maneira como 

preferissem. 

Chegou então o esperado dia 06 de janeiro. Conversando com Débora Raiza sobre o dia 

do registro das folias, a gerente lembraria dos interesses gestionários que estavam em jogo na 

produção de um evento daquela magnitude e suas consequências para a realização da reunião 

do Conep:  

 

acho que o processo de registro da folia é uma coisa meio louca, eu acho que ele todo é bem 

complexo... a gente trouxe um grupo com quem a gente fez entrevista, que a gente chamou para 

participar, mas na verdade o registro teve um uso político muito forte... a gente tem um monte 

de coisa acontecendo nesse dia: uma reunião de registro em um espaço super elitista da Praça 

da Liberdade, com a participação de um grupo de folia e uma montagem vinda de uma decisão 

muito complicada, tanto de acesso como forma de apresentação, tinha um folclorista tentando 

inserir ali alguma informação, um café no meio do processo da votação, um parecer muito 

longo e com uma leitura difícil... então o que a gente tem no momento da decisão é uma 

ausência da presença das pessoas, todo mundo estava em outro lugar, ninguém estava 

prestando muita atenção no que estava acontecendo, na importância daquele momento... foram 

vários motivos que fizeram com que nenhum de nós, nem mesmo nós técnicos, estivéssemos 

presentes, estava todo mundo em qualquer outro lugar menos ali... então eu acho que aquele 

momento não traduz o que deveria ter sido o registro das folias... 

 

A reunião fora marcada para as 14 horas e 30 minutos daquela sexta-feira na Casa Fiat 

de Cultura, equipamento incorporado ao Circuito Liberdade em 2014. Inaugurado em 1967 e 

tombado dez anos mais tarde como parte do conjunto da Praça da Liberdade, o prédio de 

características modernistas originalmente abrigava o Palácio dos Despachos, sede 

administrativa do governo de Minas Gerais até sua transferência para a Cidade Administrativa 

projetada por Oscar Niemeyer em 2010. Os encontros do Conep comumente acontecem no 

próprio auditório do Iepha, portanto, a decisão por um outro espaço já indicava o olhar 

diferenciado voltado para aquele evento207. Integrante do complexo do Palácio da Liberdade, 

 
206 IEPHA. Roteiro Cortejo das Folias – URGENTE. E-mail. 05 de janeiro de 2017. Arquivo pessoal. 
207 Em sua fala, Débora Raiza estabeleceria uma comparação entre aquela reunião e a ocasião do registro da 

Comunidade Quilombola Manzo Ngungo Kaiango (2018). O quilombo e terreiro Manzo vivera sucessivos 

episódios de violações de direitos humanos por parte da Prefeitura de Belo Horizonte, com remoções forçadas e 
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com uma passagem interna aos seus jardins, a reunião ali facilitaria o acesso da folia que estaria 

presente na reunião para o encontro posterior com o governador. Fizemos questão que fosse 

escolhida para esse momento a folia de Betim, aquela que não havia sido registrada pelo 

município e com quem tínhamos estreitado laços ao longo da pesquisa. 

Como “anjo da guarda” responsável por acompanhá-los, pude estar junto daqueles 

foliões durante a reunião do Conselho e na visita ao Palácio da Liberdade. Os foliões chegaram 

pontualmente ao equipamento, mas tivemos que esperar a chegada de conselheiros atrasados 

durante algum tempo. Os tocadores com seus instrumentos musicais e os palhaços com suas 

máscaras, fitas e roupas coloridas contrastavam com a pomposidade do saguão de carpete 

vermelho, observados pelo painel grandioso assinado por Cândido Portinari208. Seguindo os 

tempos da política, uma vez atendido o quórum, fomos então autorizados a subir as escadas em 

direção ao mezanino, onde o espaço para a reunião fora montado. A folia cantava e tocava seus 

instrumentos anunciando o nascimento de Jesus enquanto subia os degraus também cobertos 

pelo tapete vermelho. No topo, aguardavam os conselheiros, técnicos do Iepha e do Circuito 

Liberdade, a presidente do Instituto Michele Arroyo e o secretário de cultura Angelo 

Oswaldo209. 

Sem presépio para louvar ou dono da casa para receber a bandeira, os foliões pareciam 

um pouco perdidos em relação a como proceder e terminaram de cantar no estreito espaço entre 

a escada e as mesas dispostas ao centro, que ocupavam grande parte do mezanino e onde 

estavam sentados os conselheiros. Enquanto isso, as demais pessoas presentes no recinto 

observavam, umas mais admiradas que outras, tiravam fotos e filmavam com seus celulares. 

Ao final, todos bateram palmas enquanto os foliões eram saudados pelo secretário (FIG. 14). 

 
destruição de espaços sagrados. O registro estadual, somando-se à proteção municipal, funcionava como um 

movimento estratégico para acelerar o processo de regularização fundiária do quilombo, uma vez que parte de seu 

território estava localizado em terras reivindicadas como propriedade do estado. A reunião do Conep para 

deliberação daquele registro, envolto por conflitos mais explícitos, acontecera no próprio Iepha. 
208 Considerado o maior painel de Portinari, “Civilização Mineira” data de 1959 e tem 2,34 metros de largura por 

8,14 metros de comprimento. Representa a mudança da capital do estado de Ouro Preto para Belo Horizonte em 

1897. A peça fica em exposição permanente no saguão da Casa Fiat de Cultura. 
209 A partir da Lei delegada n. 170, de 25 de janeiro de 2007, e algumas alterações, o Conep estava composto por 

20 integrantes e seus respectivos suplentes. A composição não é paritária, prevalecendo cadeiras do poder público 

estadual, instituições públicas e entidades de classe sobre a “sociedade civil”. As representações também deixam 

perceber a prevalência de profissões e atribuições relacionadas aos patrimônios materiais. Eram membros natos o 

secretário de cultura, que é seu presidente, e a presidente do Iepha, que atua como secretária executiva. Como 

membros designados pelo governador para mandatos de dois anos, havia representantes da Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política 

Urbana; Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Iphan; 

UFMG; Universidade Estadual de Minas Gerais; Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento Minas Gerais; 

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais; Associação Nacional de História; Associação Brasileira 

de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais; Associação Mineira de Municípios; Organização de Defesa 

do Patrimônio Cultural de Minas Gerais; Iepha; e quatro representantes da sociedade civil, “detentores de notório 

saber e de experiência na área de patrimônio histórico material e/ou imaterial”. 
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Depois, aqueles detentores foram convidados a se sentar na última das três fileiras de cadeiras 

que tinham sido dispostas em uma das laterais. Um conjunto de fatores criava inquietações e 

contribuía para o sentimento de estranheza compartilhado na fala da historiadora: o espaço entre 

as cadeiras era estreito, fazia intenso calor naquela tarde de janeiro e a montagem complicada, 

como diria a gerente, levava metade dos conselheiros a ficarem de costas para os foliões (FIG. 

15). 

Procedeu-se então à abertura da primeira reunião ordinária de 2017 do Conselho 

Estadual do Patrimônio Cultural de Minas Gerais com a fala do secretário e da presidente do 

Iepha. Nesse momento, Angelo Oswaldo aproveitou para saudar a folia de seu conhecido em 

Uberaba e lamentou a ausência do grupo na reunião. Após leitura e aprovação da ata do encontro 

anterior, Luis Mundim, gerente de patrimônio imaterial na época, passou à apresentação do 

processo de registro, destacando as etapas da pesquisa e os principais resultados alcançados210. 

Angelo atendia ligações à mesa e parecia estar resolvendo outras questões do expediente da 

secretaria, não prestando muita atenção à fala. 

No meio dos slides, garçons começaram a servir lanches aos conselheiros e preparar 

outra mesa para os demais presentes. Se algumas pessoas à mesa do conselho já estavam 

inquietas com o calor e a duração da apresentação, aí então que a atenção foi desviada. Os 

foliões observavam tudo se passar com feições sérias e não era possível perceber o que estavam 

pensando sobre aquela situação. Nós funcionários da Gerência sentíamo-nos desconcertados 

em observar aqueles senhores com idade mais avançada e os jovens cobertos pelas vestimentas 

e máscaras de palhaços acompanhando as formalidades da reunião em um espaço que deixava 

pouco lugar para o conforto e a descontração. 

 

 

 

 

 

 

 
210 Após a escrita do dossiê, a equipe deve então se preparar para a apresentação do estudo ao Conep. Nesse 

momento de conclusão da pesquisa e encaminhamento ao conselho, outros documentos e discursos são tecidos, 

como o parecer redigido pelo conselheiro ou outro convidado; a apresentação em PowerPoint que guia a fala da 

Gerência na reunião; além das conversas entre técnicos e conselheiros que se dão em momentos de informalidade 

previamente à decisão. Ao longo desses processos, onde as reflexões sobre o patrimônio em registro mostram-se 

necessárias para sua apresentação em poucas palavras ou slides, sínteses precisam ser feitas. Por vezes, 

entendimentos que não necessariamente estavam consolidados até a finalização do dossiê são criados, ou então 

noções pré-concebidas acabam reiteradas, como, no caso, a prevalência das “folias de reis”. 
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FIGURA 14 – Angelo Oswaldo cumprimentando palhaços da folia 

FIGURA 15 – Reunião do Conep para registro das Folias de Minas 

  
À esquerda, vemos o secretário de cultura recebendo a folia no topo das escadas do mezanino. Faz um 

movimento de cumprimentar os palhaços, os quais, até o momento fixado na foto, não parecem 

responder. À direita, Angelo Oswaldo e Michele Arroyo compõem a mesa executiva do conselho. A 

presidente do Iepha fala em direção aos conselheiros enquanto observamos os foliões sentados na última 

fileira de cadeiras, ao fundo. Bandeiras de folia confeccionadas por um antigo técnico do Instituto 

completam a cena. Belo Horizonte, Casa Fiat de Cultura, 06 de janeiro de 2017. Acervo Iepha. 

 

Finalizada a exposição, o docente da Unimontes e conselheiro Denilson Meireles 

realizou a leitura de seu parecer. Durante o texto de seis páginas, o parecerista destacou a 

relevância do estudo realizado “pela quantidade de material coletado nas diversas regiões de 

Minas Gerais e pela possibilidade de atualização contínua de um banco de dados voltado 

especificamente para as Folias de Reis”. O texto, portanto, reproduzia a centralidade do cadastro 

como instrumento de legitimação da pesquisa. Segundo o relator, permitira à equipe “constituir 

um arsenal importante”, a partir da “escuta dos mestres de folia como metodologia propositiva”, 

com a reunião de informações de “centenas de grupos” que até então não tinham nenhuma 

forma de registro que não fosse pela memória de seus guardiões. Desse modo, concluiu, o dossiê 

evidenciava o “esforço intelectual” e o “trabalho primoroso” da equipe envolvida, capaz de 

compreender aquela “temática tão complexa pela diversidade geográfica e de elementos 

simbólicos ressignificados”, e por isso colocava-se favorável ao registro das Folias de Minas, 

colocando “nos trilhos da história a cultura popular, tão necessitada desse tipo de 

reconhecimento”211.   

O secretário então passou a palavra aos conselheiros, que decidiram por unanimidade e 

sem nenhuma discussão pela aprovação do parecer e, portanto, do registro das Folias de Minas 

 
211 CONEP. Parecer – Processo de Registro Estadual nº 004/2016. Folias de Minas. Relator: Denilson Meireles 

Barbosa. 06 de janeiro de 2017. Arquivos fisicos da GPI. Projeto Folias. 
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como patrimônio cultural do estado. Após uma salva de palmas, foi aberta a palavra aos 

espectadores e dois folcloristas que haviam sido convidados pelo secretário fizeram suas 

exposições sobre a importância história daquele processo de registro212. Assim foi encerrada 

aquela reunião, conduzida de maneiras estranhas às rotinas do conselho e aos tempos da folia, 

tendo como resultado aquilo que Débora compartilhou em sua memória: a ausência das pessoas 

ali presentes e um esvaziamento do sentido do registro. 

Terminadas as formalidades, a assessora da presidência nos apressava para que nos 

encaminhássemos ao Palácio para o encontro com o governador. Não sobrando muito tempo 

para o lanche, direcionamo-nos então à sede do governo estadual, foliões, técnicos da Gerência, 

conselheiros e convidados do secretário de cultura. Depois de esperar mais algum tempo no 

salão anterior do segundo andar voltado para a Praça da Liberdade, servidos por taças e salgados 

finos em outro espaço pomposo, Fernando Pimentel veio cumprimentar os foliões e parabenizá-

los pelo reconhecimento como patrimônio cultural. A interação – nomeada na ata da reunião 

como “audiência” – durou alguns minutos com direito a uma foto do governador com os foliões 

no mesmo recinto e outra foto com conselheiros e técnicos na escadaria principal do edifício. 

Finalizado o encontro, era hora do cortejo. Os foliões de Betim já estavam atrasados 

para as bênçãos programadas aos presépios instalados no Museu Mineiro e no Arquivo Público 

Mineiro, mas quando lhes apresentei a possibilidade de ir para casa aceitaram sem titubear. 

Agradeceram mais uma vez pela oportunidade, mas já estavam cansados depois daquela tarde 

e preferiam voltar para sua cidade. Restavam então os outros nove grupos que já se 

concentravam no pátio externo do Museu. 

O tal cortejo foi marcado por tensões e constrangimentos. Houve folias que se 

recusavam a cantar enquanto andavam pelas ruas, pois o sentido da cantoria estava em saudar 

menino Jesus no presépio, e outras cujos integrantes mais velhos não conseguiam se locomover 

pela avenida de aclive acentuado com a rapidez necessária para cumprir aqueles horários 

arbitrários. Havia um micro-ônibus reservado para pessoas que tivessem mobilidade reduzida, 

mas no calor do momento nem todos ficaram sabendo daquela possibilidade ou mesmo alguns 

que souberam não viam sentido em subir separados da folia. Acompanhei, por exemplo, um 

folião que andava com o apoio de bengala cujo grupo ficara responsável por cantar na 

Biblioteca Estadual Luiz de Bessa e na Casa Fiat de Cultura, dois dos equipamentos mais 

 
212 Tinham sido convidados os pesquisadores Affonso Furtado da Silva, da Federação do Reisado do Rio de Janeiro 

e Casa Santos Reis, e José Moreira de Souza, então presidente da Comissão Mineira de Folclore. Ambos também 

rumaram para o Palácio junto com os foliões para receber homenagens pelos “relevantes serviços prestados à 

cultura” (Extrato da ata da reunião. DOEMG, 10 jun. 2017). 
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distantes do ponto de partida (Anexo 06). Ao mesmo tempo, tinham grupos que pareciam se 

divertir com aquele momento e cantavam seus versos com entusiasmo. Os grupos menores 

acabavam sendo obliterados por aqueles outros que tinham instrumentação musical mais 

potente, cantos mais animados e eram acompanhados pelas centenas de pessoas que subiam 

junto a avenida em direção à praça na composição de uma cena que parecia ter sido transportada 

do carnaval (FIG. 16). 

 

FIGURA 16 – Foliões cantando na praça da Liberdade rodeados pelo público 

 
Na foto, vemos centenas de pessoas reunidas para acompanhar as folias na praça. Foliões (com 

camisas laranjas, centro da foto) caminham em direção ao Memorial Minas Gerais Vale (prédio 

à direita) para cantar no presépio. A confusão da imagem reflete os sentimentos experimentados 

pela equipe da GPI durante o evento. Belo Horizonte, Praça da Liberdade, 06 de janeiro de 2017. 

Arquivo pessoal. 

 

No caso de algumas folias, os integrantes tiveram certos estranhamentos ao chegar até 

os respectivos equipamentos culturais. Não reconheciam os presépios montados pelos artistas 

plásticos, alguns feitos a partir de materiais não convencionais, como sucata, ou encenações 

futurísticas e iconoclastas do nascimento de Jesus Cristo. As intervenções no elemento sagrado 

que desempenha uma centralidade no sistema ritual das folias gerava confusões e frustrações. 

Naquele grupo que acompanhei até a biblioteca, o presépio consistia em três esferas de arame, 

cada uma representando um aspecto da cena da natividade, e quando os palhaços precisaram se 

ajoelhar para prestar suas homenagens à Sagrada Família não sabiam exatamente para que 

direção se voltar (FIG. 17). 
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FIGURA 17 – Palhaços ajoelhados em frente ao presépio desconstruído na 

Biblioteca Estadual Luiz de Bessa 

 
O presépio montado na biblioteca consistia em esferas de arame que pendiam do teto (em 

primeiro plano) e provocou desconcertos entre os palhaços da folia no momento de 

homenagear o menino Jesus. Ao fundo, foliões cantam e tocam e à esquerda vemos algumas 

pessoas que acompanhavam o grupo. Belo Horizonte, Biblioteca Estadual Luiz de Bessa, 06 

de janeiro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

A noite foi longa e confusa aos olhos dos funcionários do Iepha. Na percepção de 

Débora: foi uma festa desconectada com o bem cultural, acho que temos que refletir sobre o 

contexto político do Pimentel, que utilizou também desse momento para florear questões 

políticas muito sérias... Ao longo da semana seguinte, o que aparecia sendo noticiado nas 

mídias do Instituto, no rádio e na televisão era o sucesso do evento, a alegria da festa e a 

mobilização do público que assistia e acompanhava. Se lembrarmos das falas daquelas técnicas 

na roda de conversa da Comissão de Ética, o cortejo era rememorado com encantamento e 

lágrimas nos olhos. 

 

No dia 14 de junho de 2018, um ano e cinco meses depois, aconteceu a reunião seguinte 

do Conep para registro de um patrimônio imaterial, os Saberes, Linguagens e Expressões 

Musicais da Viola em Minas Gerais213. A política mobilizada pelo Instituto foi bem parecida: a 

reunião foi organizada fora do Iepha, em outro equipamento da Praça da Liberdade, e seguida 

também por um evento, nesse caso um show produzido exclusivamente para a ocasião com a 

presença de violeiros famosos e tocadores de viola que foram conhecidos durante a pesquisa. 

As semanas que antecederam o dia da reunião também contaram com uma intensa cobertura 

 
213 Nesse momento, eu já cursava o mestrado no Rio de Janeiro e acompanhei o evento como espectador e 

pesquisador interessado, na condição de antigo componente da GPI. 
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midiática que divulgava o show “Violas de Minas”, mas dessa vez mais contextualizado à 

ocasião do registro. No convite que foi disparado pela assessoria de comunicação aos servidores 

e nas redes sociais, lia-se: 

A Secretaria de Estado de Cultura e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 

de Minas Gerais convidam para a reunião especial do Conselho Estadual do Patrimônio 

Cultural de Minas Gerais, dia 14 de junho, às 16 horas, no Memorial Minas Gerais Vale. Na 

ocasião, será analisado o Dossiê de Registro dos “Saberes, Linguagens e Expressões 

Musicais da Viola em Minas Gerais” para o reconhecimento como patrimônio cultural 

imaterial do Estado.  

Para celebrar esse importante momento da cultura mineira, o Iepha realiza, às 19 horas, o 

show “Violas de Minas” com Chico Lobo, Pereira da Viola, Wilson Dias e convidados, na 

Praça da Liberdade. 

Contamos com sua presença! 

14 de junho, quinta-feira 

16h Reunião Conep, no auditório do Memorial Minas Gerais Vale 

19h Show “Violas de Minas”, na Praça da Liberdade (entre o Memorial Minas Gerais Vale e MM Gerdau – 

Museu das Minas e do Metal) 

Programação gratuita 

Patrocínio: BDMG Cultural | BDMG | Minas Gerais: diálogo, equilíbrio, trabalho 

Apoio cultural: MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal | Memorial Minas Gerais Vale 

Realização: Circuito Liberdade | Iepha | Secretaria de Cultura | Minas Gerais: diálogo, equilíbrio, trabalho 

 

Na percepção de quem tinha acompanhado ambas as reuniões, os contrastes eram 

marcantes. Como reflexo das maneiras como fora possível conduzir a pesquisa, o número de 

detentores presentes impressionava. Havia violeiros e tocadores de viola que tinham participado 

do seminário ou tinham sido entrevistados durante o processo, assim como outros interessados 

em acompanhar os resultados da reunião. Tinham também representantes das famílias Meireles 

e Salgado, referências históricas na fabricação de violas entre fins do século XIX e início do 

século XX, que levaram banners sobre as chamadas violas de Queluz, além de outras pessoas 

envolvidas com a temática. O auditório ultrapassou sua lotação máxima de 84 pessoas e teve 

até quem acompanhou a reunião em pé. 

Naquele formato de auditório, as primeiras fileiras foram reservadas para os 

conselheiros e secretaria executiva do Conep, enquanto técnicas, detentores e demais 

espectadores nos sentamos nas cadeiras restantes. A reunião foi aberta com a entrada de alguns 

violeiros cantando e tocando seus instrumentos musicais, entre eles os parceiros na pesquisa 

Chico Lobo, Pereira da Viola, Wilson Dias e a violeira Letícia Leal. Havia aqueles conselheiros 

distraídos que usavam seus celulares, mas a maioria das pessoas acompanhava atenta a 

apresentação. Após uma salva acalorada de palmas, o assessor de comunicação do Iepha, 
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assumindo a função de mestre de cerimônias, chamou ao palco para compor a mesa executiva 

do Conep o presidente Angelo Oswaldo, a secretária executiva Michele Arroyo e o deputado 

Bosco, do partido Avante, antigo Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB), presidente da 

Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Angelo assumiu a palavra e 

logo daria a entender os interesses do governo estadual que naquele momento estavam em 

andamento: 

 

hoje abrimos essa reunião tendo ao nosso lado Michele Arroyo, presidente do Instituto 

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, e deputado Bosco... nesse quadro de dificuldades 

nós temos conseguido muitas realizações marcantes, não ficamos arrefecidos nem intimidados 

pelos obstáculos, pelo contrário, conseguimos multiplicar ações, contornar as 

impossibilidades e oferecer sempre respostas positivas... podemos dizer que nesses quatro anos 

do governo Pimentel construímos pontes seguras por sobre todos os obstáculos para 

alcançarmos esses objetivos e trabalhamos muito com o patrimônio imaterial...214 

 

Sendo aquele já o último ano do mandato da gestão eleita e faltando alguns meses para 

o início do processo eleitoral, o tom era de enaltecer as conquistas alcançadas pela secretaria de 

cultura durante os quatro últimos anos. Nesse sentido, a política de patrimônio imaterial 

mantinha sua posição estratégica aos olhos da secretaria como vitrine do governo estadual. O 

secretário lembrou do processo de registro das folias, o primeiro a conseguir alcançar todas as 

regiões do estado a partir de um trabalho que contou com uma participação muito grande de 

toda a comunidade, e afirmou já existir um movimento muito grande de violeiros no sentido de 

reivindicar o reconhecimento da viola como patrimônio cultural de Minas Gerais215. Mais uma 

vez, o estudo realizado pelo Iepha teria sido possível por conta de 

 

uma participação intensa da comunidade, pessoas que contribuíram nas secretarias municipais 

de cultura, nós temos que agradecer aos conselhos municipais de patrimônio... Minas Gerais 

tem essa singularidade, nós possuímos mais de setecentos conselhos municipais de patrimônio 

entre os mil e trezentos atuantes no Brasil, nós temos mais da metade dos conselhos municipais 

de patrimônio graças ao incentivo do ICMS Cultural... mas também por uma vocação, uma 

decisão política dos mineiros e mineiras com relação ao compromisso dos municípios com a 

valorização, a salvaguarda e a utilização adequada do nosso patrimônio, tanto material quanto 

imaterial... 

 
214 As falas aqui apresentadas foram transcritas a partir de uma gravação pessoal feita na ocasião daquela reunião 

pública. 
215 Mesmo com os esforços da equipe técnica em apresentar o processo de registro em termos dos saberes e formas 

de expressão associadas às violas, no dia a dia mostrou-se difícil ultrapassar a materialidade. É muito comum ouvir 

a respeito do registro em termos de “violas”, como se tratasse do instrumento musical propriamente dito. Ao falar 

sobre o assunto, a gerente demonstrou seu desconforto entendendo o uso do léxico como indicativo dos jogos de 

forças que seguem informando as políticas do patrimônio, onde as materialidades e os tombamentos ainda 

pesariam mais que os patrimônios imateriais e os registros. 
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O cadastro, portanto, era mobilizado como atestado do sucesso e fortalecimento da 

política de parceria entre o governo estadual e as prefeituras municipais. O secretário continuou 

sua colocação, em seguida reiterada pela fala do deputado, enumerando todas as ações 

executadas pelo governo, entre elas a realização de fóruns em todos os territórios mineiros, o 

estabelecimento do Plano e do Sistema Estadual de Cultura e a ampliação da Lei Estadual de 

Incentivo à Cultura, e afirmou que também as violas apareceram nessa discussão. Notamos 

aqui, portanto, a concretização do projeto de pesquisa regionalizada incentivado pela gestão 

desde seu início em 2015: o alcance do registro com as violas representava também 

indiretamente o alcance das ações do governo estadual de maneira mais abrangente. Segundo o 

deputado Bosco: 

 

não tenho dúvida alguma que nestes últimos anos, no exercício deste mandato do governador 

Fernando Pimentel, tendo à frente esse grande secretário Angelo Oswaldo, nós demos passos 

importantes, valiosos em prol da cultura de Minas Gerais [...] ao lado da cultura e das pessoas 

que fazem cultura nesse nosso estado, podemos dizer que nós avançamos sim e avançamos com 

uma política palpável, uma política que vem de encontro com a realidade da cultura de Minas 

Gerais... 

 

Vemos aqui, portanto, os usos da participação para a promoção de ações do governo 

estadual apresentadas como democratizantes, na forma de sua secretaria de cultura. A noção 

era mobilizada como parte dos esforços tacitamente empenhados para uma tentativa de 

reeleição, com a celebração de uma política que estaria ao lado das pessoas, nesse caso sob o 

formato de uma pesquisa que contou com o envolvimento de detentores e prefeituras de cerca 

de quatrocentos municípios mineiros. Michele Arroyo também fez uma fala parecida no sentido 

de celebrar a quantidade de pessoas que responderam ao cadastro, apresentando as parcerias 

formadas pelo programa do ICMS Patrimônio Cultural como a materialização de um sistema 

estadual de cultura que já estaria informalmente estabelecido na prática durante os últimos 20 

anos e agora seria apenas fortalecido com a implementação do Plano e do Sistema. 

Acompanhamos, portanto, dois usos complementares que foram dados ao cadastro nas 

reuniões para registro das folias e dos saberes e expressões das violas. Por um lado, os dados 

numéricos e espaciais embasaram a justificativa do parecer favorável a respeito das folias. Por 

outro, foram acionados na ocasião seguinte sob a forma de construções político-narrativas como 

metonímia do alcance das ações conquistadas por uma gestão que promovia sua autoavaliação 

positiva. Os dados da pesquisa em si interessavam aos técnicos da Gerência de Patrimônio 

Imaterial, mas nessa retórica do governo contavam menos, obliterados pelos resultados em 

termos de números e mapas. Pensando nos instrumentos como portadores de valor, reiteramos 
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as percepções de Lascoumes e Le Galès (2012a) de que sua carreira, ou seja, a sedimentação 

nas ações governamentais, é favorecida muito mais pelas redes sociais que se formam a partir 

de sua implementação que por características técnicas propriamente ditas. 

Como produto e produtor das parcerias entre governo estadual e municípios por meio 

da pontuação no programa ICMS Patrimônio Cultural, o cadastro passara a ter suma 

importância como ação de adesão e promoção que permitiria dar continuidade àquela espécie 

informal de sistema estadual de cultura, mesmo antes da concretização do Sistema oficialmente. 

Vemos mais uma vez porque os cadastros conseguiram adentrar mais perenemente as ações do 

Iepha que as oficinas de mapas de percepção. Enquanto estas se mantiveram como momentos 

de mobilização local e geração de dados primários para as pesquisas, aqueles rapidamente 

adquiriram outros usos que ultrapassaram a alçada da metodologia da GPI216. 

A mesa foi então desfeita e a gerente de patrimônio imaterial foi chamada ao palco para 

apresentar de maneira resumida os resultados encontrados com a pesquisa. A historiadora abriu 

sua fala agradecendo aos violeiros e violeiras de todo estado que contribuíram com os estudos 

e reiterou que sem eles/elas não teria sido possível concluir aquele processo que mexeu muito 

com o nosso intelecto, mas muito mais com o nosso coração, com a alma. Depois de passar 

pela metodologia empregada, pelos dados quantitativos reunidos pelo cadastro e algumas 

análises históricas e socioantropológicas que foram desenvolvidas no dossiê, concluiu 

apresentando as motivações que recomendavam na perspectiva da Gerência a indicação para 

registro nos Livros dos Saberes e das Formas de Expressão. A apresentação foi encerrada com 

aplausos e gritos veementes dos tocadores de viola ali presentes. 

Passou-se então à leitura do parecer redigido por Mauro Rodrigues, docente da Escola 

de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. De modo breve, o musicólogo defendeu 

que o dossiê embasava com argumentos sólidos o reconhecimento como patrimônio cultural e, 

portanto, posicionava-se favorável ao registro. Seguiram-se mais brados de comemoração e o 

secretário abriu o processo de votação. Angelo Oswaldo foi passando o microfone de boca em 

boca, pedindo que os conselheiros se identificassem e expressassem sua posição, sim ou não. 

A cada novo sim, vinham aplausos e muitos gritos de Viva! Bravo! Após os treze conselheiros 

presentes enunciarem seu voto afirmativo, o secretário considerou encerrada a votação e a 

aprovação por unanimidade das violas de Minas como patrimônio imaterial do estado. Os gritos 

e aplausos foram gerais, o clima no auditório era contagiante e anunciava a festa que logo mais 

aconteceria no show do lado de fora do memorial. 

 
216 O primeiro indicativo viera ainda antes mesmo da conclusão do processo de registro das Folias de Minas, com 

a execução da primeira edição do Circuito de Presépios e Lapinhas, como vimos no capítulo cinco. 
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Após a exibição de um trecho do documentário produzido, o violeiro Chico Lobo pediu 

a palavra para agradecer pelo trabalho primoroso que foi desenvolvido pelo Iepha. Reconheceu 

que desde o começo o instituto abriu suas portas e transformou aquele espaço em sua casa para 

que pudessem contribuir com a pesquisa. Agradeceu também aos conselheiros que votaram 

“sim” e afirmou saber que foram votos com o coração e com grande entendimento do que é 

esse saber, esse fazer e tocar a viola em nosso estado de Minas Gerais. Seguiu-se então à 

reunião o show que contou com a apresentação daqueles violeiros parceiros da pesquisa, Letícia 

Leal, seu Odorino, tocador de viola da folia de Betim com quem mantínhamos contatos desde 

meados de 2016, além de um grupo de catira, uma orquestra de violas e outros convidados. O 

evento foi assistido por centenas de pessoas que estavam ali para prestigiar as musicalidades 

das violas mineiras. 

Na perspectiva da gerente, se o dia daquele registro também foi marcado pelas 

intervenções gestionárias que visavam atender a interesses mais abrangentes do governo e 

produziram um evento de grande magnitude, naquele caso, ao contrário do que acontecera com 

as folias, a política de visibilidade se alinhava ao universo da prática que era alvo do registro: 

 

a viola tem o caráter do espetáculo, então aquele era o lugar da viola: o palco... eu acho 

também que, por ter sido construído com os violeiros e com a participação deles, vieram 

violeiros de tudo quanto era lugar para o dia do registro, o auditório estava lotado... também 

não foi no Iepha, foi um momento de festa de novo [em comparação ao registro das folias], 

realmente é um momento que abole um pouco a decisão técnica do conselho, ela já está tomada 

em alguma medida... existiu um lugar festivo ali de uma coisa que já era patrimônio... o 

secretário dá o microfone na boca de cada um, não dá espaço para o debate, o parecer foi 

simples... tem algumas considerações a serem feitas, por exemplo, como os detentores raiz 

participaram, mas seu Odorino veio cantar, a orquestra de Betim se apresentou, Letícia Leal... 

junto com outros violeiros que já tinham uma trajetória mais construída... mas aquilo tudo 

fazia sentido, mesmo nas tradições o violeiro tem esse lugar do artista também... o seu Zé 

Limão no final da sua entrevista tira o chapéu e fala ‘eu sou um artista’... ele é o violeiro da 

folia, mas ele fala ‘eu estou tocando e quero ser aplaudido também’, então eu acho que ali 

fazia todo o sentido essa festança... 

 

A partir dessa fala podemos chegar a alguns apontamentos. Por um lado, em ambas as 

situações, presenciamos que o Conep apresentou uma função mais normativa que deliberativa 

a respeito das decisões que foram tomadas. Os pareceristas e conselheiros atuaram mais como 

ratificadores da posição técnica indicada pela Gerência de Patrimônio Imaterial. Se, segundo a 
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legislação, o dossiê é apresentado para fundamentar uma votação posterior que decide pelo 

registro, encontramos na prática que as decisões já foram tomadas em espaços anteriores217.  

Através do acompanhamento dos meandros das políticas de patrimônio imaterial até 

aqui, conseguimos entender que a decisão acontece antes mesmo da pesquisa ser iniciada, 

quando se produzem os entendimentos de que tal ou qual prática será objeto de estudo para 

registro, na conciliação entre demandas governamentais e análises técnicas, conciliação essa 

que pode ser mais ou menos negociada. Mesmo com os esforços cotidianos das técnicas de 

apresentarem os processos, por exemplo, como “inventários para fins de registro”, no trabalho 

cotidiano a deliberação pelo registro é um fato presumido. Essa percepção é fortalecida pelos 

modos como a gestão encarou aquelas ocasiões: não se planejariam cortejos e shows se 

existissem possibilidades factuais do processo apresentado ser indeferido218. 

O próprio formato em que as reuniões foram organizadas, uma em um mezanino de 

alguns metros quadrados que comportava poucas pessoas e outra no formato palco e plateia, 

aparentemente um oposto do outro, diz sobre a mesma visão que foi concedida à decisão: 

fossem poucos ou muitos presentes, o momento era mais para assistir e menos para debater. 

Sua realização em espaços externos ao Iepha, a intensa cobertura na mídia, a exclusividade da 

pauta e, principalmente, os eventos programados logo em seguida fortaleceram a compreensão 

daquelas reuniões do Conep para registro de patrimônios imateriais como verdadeiros eventos, 

espetáculos. Ao contrário do que se observa em processos de tombamento, portanto, nos quais 

conflitos de propriedade e valores arquitetônicos e históricos concorrentes suscitam possíveis 

questionamentos sobre o deferimento do estudo, na política de patrimônio imaterial as coisas 

tendem a se passar como se dissessem respeito a contextos livres de conflitos, bonitos de ver, 

emocionantes, visão que vimos ser recorrente entre técnicos do Iepha e desperta na equipe da 

GPI a necessidade de constantemente afirmar a importância e a seriedade de seu trabalho.  

Testemunhamos mais uma vez também como fazem diferença as maneiras como foram 

conduzidas as pesquisas e as pessoas que estavam envolvidas em cada processo de registro, 

portanto, como as situacionalidades colocadas por cada contexto influenciaram o andamento 

dos ritos da política. Os violeiros, mais presentes durante o estudo e sendo os pesquisadores e 

músicos que eram, conseguiram se posicionar e acompanhar a reunião de maneira mais 

 
217 Nesse sentido, não me parece que o Conep em Minas Gerais concentrou as mesmas forças que o Conselho 

Consultivo do Iphan como “instância de consagração por excelência” do poder tutelar do Estado sobre os 

patrimônios culturais, como analisa Chuva (2014). 
218 Em conversa com minhas antigas colegas no dia do registro sobre as violas, ouvi que, empolgada pelo 

andamento do processo e o show que estava sendo organizado, uma das funcionárias ocupando cargo de chefia 

indagaria em tom jocoso se poderiam parar de instruir processos de registro e se dedicar à produção de eventos. 
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aproximada que aqueles foliões que cantaram sobre o carpete vermelho e depois foram deixados 

no canto. Como a historiadora coloca, os tocadores de viola tinham sido convidados para um 

lugar que lhes era familiar, enquanto os tocadores da folia estavam diante de prédios e presépios 

distantes de onde costumavam cantar. 

Mesmo reconhecendo que em alguma medida o dia do show privilegiara aqueles 

violeiros profissionais de carreira estabelecida, para Débora também houve espaço para os 

“violeiros raiz”, na promoção de um momento que foi rico em trocas. O show pensado para a 

ocasião do registro foi depois reproduzido em outros estados e países por aqueles parceiros que 

tinham o cuidado de convidar artistas e mestres locais e aproveitavam os momentos para 

divulgar o processo de registro e distribuir volumes dos Cadernos do Patrimônio.  

Cabe apontar que o dia do registro e do cortejo com as folias não deixou de produzir 

desdobramentos que escaparam ao nosso controle. Muito mais que atribuir posições 

antagônicas, encontramos ambivalências nos dois registros. Se, de um lado, o processo com as 

folias foi mobilizado para florear questões políticas mais sérias, aquelas situações não 

deixaram de produzir impactos positivos, na percepção da gerente de patrimônio imaterial: 

  

você sai da reunião e vai para o encontro com o governador no Palácio da Liberdade, um 

outro lugar elitista onde os foliões ficam esperando por algum tempo o governador, que 

parabeniza eles pelo processo, mas ao mesmo tempo aquele é um lugar interessante de marcar 

a presença dos foliões... então é um processo dual: ao mesmo tempo é uma utilização pública 

das folias, mas também a ocupação de um lugar que eles não ocupariam em outro contexto... 

então o patrimônio trouxe esse olhar... 

 

Afinal de contas, o que significou para aqueles foliões serem recebidos no Palácio da 

Liberdade e pegarem na mão do governador do estado? Desde os contatos prévios durante a 

organização do evento, os integrantes do grupo mostraram-se muito honrados com aquele 

convite. Retomando as ideias de Williams (2004), os momentos de participação reverberam 

espacial e temporalmente e produzem efeitos imprevisíveis. De um lado um governador não 

muito próximo às expressões culturais e sua equipe precisaram minimamente reservar um 

tempo da agenda para entrar no ritmo daqueles foliões. De outro, mesmo desconfortáveis e 

cansados com o andamento da reunião, o encontro com o governador configurou para aqueles 

detentores um momento de valorização que repercutiu em suas vidas pessoais, como nos 

contariam em oportunidades futuras. 

Se perguntarmos a alguns foliões que estiveram presentes no cortejo o que acharam do 

evento, perceberemos sua satisfação em ter feito parte daquele momento. Osorio (2017) 

identificou as potencialidades das performances de detentores nesses momentos de espetáculo, 
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ao reconhecer que momentos autorizados e oficialescos coexistem com interações caóticas e 

menos codificadas. As dinâmicas daquela noite inevitavelmente escaparam ao cronômetro da 

equipe de produção e os tempos das visitas aos presépios foram definidos pelos ritmos e 

movimentos das próprias folias, capazes de transformar as intenções iniciais e produzir 

situações que para elas faziam sentido. Um dos capitães de folia em Belo Horizonte, por 

exemplo, entra em contato com a Gerência todo final de ano para dizer que 06 de janeiro está 

reservado para o Iepha caso estejam organizando alguma programação para o dia de Reis219. 

Nesse sentido, na perspectiva de técnicas da Gerência, apesar dos usos ulteriores feitos 

por outras instâncias, aqueles eventos permitiram celebrar a participação dos chamados 

detentores como extensões do processo de registro, cujos potenciais disruptivos abalaram em 

alguma medida as estruturas hegemônicas do Estado. Se as reuniões de registro no Conep 

configuraram festas sem teor de decisão, a presença dos detentores em si já teria provocado 

transformações (FIG. 18). 

  

FIGURA 18 – Encontro dos foliões de Betim com o governador Fernando Pimentel 

 
Em diálogo com as reflexões de Segala (2018), podemos pensar que a fotografia oficial 

divulgada pela assessoria de comunicação do Iepha fixa a solenidade do encontro e pinta uma 

construção atemporal do consenso, silenciando interesses que produziram o arranjo da cena. 

Ao mesmo tempo, os sorrisos dos foliões e seus relatos posteriores transmitem a satisfação 

experimentada naquele momento. Débora Raiza compartilharia uma foto em suas redes 

sociais com a legenda “Foliões ocupando espaços! Felicidade ver um trabalho concluído. 

Maior felicidade é saber que ele tem resultados práticos e perspectivas de esperança e 

continuidade. Viva as folias, Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais!”. Belo 

Horizonte, Palácio da Liberdade, 06 de janeiro de 2017. Acervo Iepha. 

 

 
219 Em 2020, essa folia cantou no dia 06 de janeiro no presépio que foi montado no saguão de entrada do Iepha. 
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Esse entendimento, no entanto, não elimina o reconhecimento de que essas participações 

são ambivalentes e que linhas tênues se desenham entre valorização e apropriação. A produção 

de momentos festivos para a exibição e celebração de patrimônios ao mesmo tempo propicia 

visibilidade e reconhecimento público, podendo ser vista pelos detentores como conquista de 

espaços e tempos, mas pode reiterar ou inaugurar novas relações de dependência com o poder 

público (OSORIO, 2017). Se, de um lado, o cortejo das folias atraiu centenas de pessoas, elas 

não sabiam necessariamente do que se tratava aquele momento. Talvez nem mesmo as próprias 

folias participantes, que não acompanharam o momento da decisão pelo registro e estavam ali 

incitadas pela equipe de produção a exibir seus ritos na realização da festa. Se o processo das 

violas teve o envolvimento maior de alguns detentores e pôde contar também com volume 

maior de recursos, a intenção subjacente passava por apresentar uma vitrine atraente para a 

gestão no final de seu mandato. Em nossa conversa, a gerente chegou a questionar se aqueles 

foliões e tocadores de viola chegavam a se sentir valorizados, mesmo com as estranhezas 

daqueles processos, porque nunca haviam sido reconhecidos de forma nenhuma, o que tornava 

suas expectativas baixas e expandiam as possibilidades dos usos pela gestão com menores 

custos de retorno.  

Continuamos a acompanhar técnicas que procuram se aliar em defesa dos direitos dos 

detentores, mas agora começamos a perceber que seus poderes de negociação se tornam mais 

restritos quando as dinâmicas extrapolam as divisórias da Gerência. Uma vez instruídos os 

processos de registro, as interpretações e usos posteriores fogem ao domínio da equipe técnica. 

Vimos, por exemplo, na reunião para definição do cortejo, como a programação já estava 

previamente definida e os conhecimentos da equipe que conduziu diretamente a pesquisa e 

estabeleceu relações com foliões não foram considerados diante dos demais interessados, que 

encaravam aquela ação como mais uma entre várias produzidas pelo Circuito Liberdade. Os 

constrangimentos iniciais que as folias tiveram que contornar durante o cortejo poderiam ter 

sido evitados se desde o início aquelas pessoas tivessem sido consideradas no planejamento ou 

se a Gerência tivesse sido integrada durante sua definição. 

Passaremos a observar daqui em diante, portanto, as respostas das técnicas da GPI às 

demandas que se intensificam no momento pós-registro, entre a busca pela execução de 

salvaguardas e a garantia de participação quando agentes muito mais poderosos entram para o 

debate. De um lado, exercemos relativa autoridade sobre os modos como a política de 

patrimônio imaterial era conduzida, mas estivemos limitados pela subordinação às instâncias 

administrativas superiores e as decisões de outros setores. De outro, procuramos manter as 

alianças com os chamados detentores, mas por vezes foi preciso se conformar a agendas 
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externas. Será possível entender que, se existem ambivalências nas participações, também a 

equipe técnica ocupa posições ambivalentes. 
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8. O QUE VEM DEPOIS? A PARTICIPAÇÃO PÓS-REGISTRO 

 

A atribuição do título de patrimônio imaterial marca a conclusão do processo de registro, 

mas o início da política de salvaguarda. A salvaguarda consiste no acompanhamento do 

patrimônio registrado pelo menos durante os dez anos que seguem a conclusão da pesquisa, até 

o momento de proceder à revalidação do título de patrimônio cultural. Diz respeito à formulação 

e implementação de medidas de curto, médio e longo prazo que visam contribuir com a 

sustentabilidade da prática protegida, seja fomentando aspectos positivos ou procurando 

minimizar ameaças identificadas à sua continuidade.  

 Segundo a fala da presidente do Iepha na reunião para registro das violas, o Instituto 

viria caminhando para a proposição de ações cada vez mais articuladas entre diretorias e 

gerências na promoção de uma política de patrimônio mais integrada. No entanto, apresentei 

logo no início da dissertação, e pudemos também encontrar indícios ao longo do caminho, que 

a GPI não apenas concentra a totalidade das atividades concernentes à política pública de 

patrimônio imaterial no Iepha, como também precisa responder a uma diversidade de ações 

transversais que chegam até seu escritório. 

Naquela ocasião, observamos que o valor do cadastro para as instâncias superiores 

estava atrelado ao que o instrumento significou em termos do fortalecimento das relações 

políticas entre Secretaria de Estado de Cultura, via Iepha, e prefeituras municipais. Na visão de 

Michele Arroyo, o cadastro facilitaria a construção de um plano de salvaguarda que consideraria 

as especificidades de cada região e assim abrangeria todo o território mineiro. A destinação de 

recursos através do ICMS às prefeituras que aderiram ao questionário também contribuiria para 

sua execução. 

Meu objetivo neste capítulo é acompanhar os usos das premissas e instrumentos 

participativos na continuidade da política de patrimônio imaterial, após as deliberações pelo 

registro. Na percepção de Lascoumes e Le Galès (2012a), as transformações ou permanências 

de um instrumento da ação pública têm a ver com as interpretações do social e as relações de 

poder que se exercem entre os formuladores. Seguindo o argumento dos autores, compreendo 

que as escolhas de instrumentos também representam escolhas de políticas públicas. 

Tendo isso em mente, na próxima seção apresentarei algumas situações para 

compreender um pouco como as técnicas da Gerência andam pensando e fazendo salvaguarda 

a partir do momento que passamos a ter patrimônios registrados nas mais diversas regiões do 

estado. Nesse sentido, o cadastro segue desempenhando um papel necessário e reverbera em 
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efeitos percebidos como positivos na garantia da participação dos chamados detentores nos 

momentos pós-registro. 

Durante meus anos de trabalho com o Iepha, ouvi em muitas ocasiões que o instituto 

mineiro ainda teria um longo caminho a percorrer na identificação e reconhecimento de 

patrimônios diversos, mas que se via com poucas pernas para tarefa tão densa. Assim, seria 

fundamental contar com parcerias, como aquelas com as prefeituras permitidas pela articulação 

do cadastro com o programa do ICMS. Veremos na segunda seção o que acontece quando esses 

potenciais parceiros passam a ser agentes mais poderosos, como mineradoras e outros grandes 

empreendimentos. Nas interseções entre patrimônio cultural e licenciamento ambiental, 

acompanharemos os novos desafios que se colocam às técnicas da GPI e os dilemas colocados 

pela transformação das informações do cadastro em dados espaciais para fins de diagnóstico de 

impactos aos patrimônios220. 

Observaremos os andamentos de uma nova gestão que inaugura o mandato em 2019 

com a exoneração de mais de seis mil servidores públicos em cargos comissionados, entre eles 

todo o corpo técnico da GPI. O processo de reconduções e realinhamentos foi extenso e apenas 

nos meses que antecederam minha saída algumas ações puderam adquirir maior fluidez. 

Discutiremos salvaguardas e licenciamentos em um momento permeado por desconfianças e 

autoritarismos. Ao mesmo tempo, as incertezas e entraves colocados pelo novo governo 

estadual uniram servidores de diferentes setores na defesa de seus interesses. Nesse momento, 

mais do que antes, vi técnicas preocupadas em promover a participação dos detentores e refletir 

sobre suas próprias ações e com essa discussão encerraremos o capítulo. 

 

8.1 Políticas de salvaguarda: desafios por “pintar o estado todo” 

 

De maneira geral, todas as técnicas com quem conversei atribuíam à salvaguarda o 

principal objetivo do registro e ao mesmo tempo à sua execução os principais desafios 

enfrentados pela equipe da GPI. Ao contrário dos tombamentos, nos quais, uma vez protegido 

um patrimônio material, seu monitoramento, fiscalização e restauração são responsabilidades 

de outra diretoria, o que acontece com os registros é que, ao longo da trajetória de configuração 

da política, a Gerência de Patrimônio Imaterial concentrou a pesquisa, o registro, a salvaguarda 

e a revalidação. O ritmo de instrução de processos de registro acelerou depois de 2015 e quanto 

 
220 Minha intenção com esta parte do capítulo é apenas começar a tatear questões que merecerão aprofundamentos 

futuros. Tratarei de situações vivenciadas por mim durante meu tempo de trabalho como analista voluntário em 

2019. 
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mais registros são concluídos, mais se ampliam os patrimônios cujas salvaguardas precisam ser 

elaboradas, implementadas e acompanhadas. Enquanto desde 2002 até 2015, vimos que o Iepha 

tinha conduzido três processos de registro e uma revalidação, dessa data até 2019, 

acrescentaram-se mais quatro e o quinto estava em andamento221. 

Conforme vemos nos dossiês, as medidas de salvaguarda propostas ao final do estudo 

são resultantes das demandas que foram identificadas no encontro com detentores durante a 

pesquisa. No entanto, aquela consiste apenas em uma versão preliminar que é apresentada ao 

Conep e cabe à equipe posteriormente ratificar tais proposições junto aos chamados detentores, 

assim como modificar ou acrescentar outras ações conforme sejam apresentadas. Um dos eixos 

em que a equipe da GPI organiza a salvaguarda diz respeito à gestão participativa e 

sustentabilidade, cuja diretriz é “ampliar a participação dos grupos que produzem, transmitem 

e atualizam manifestações culturais de natureza imaterial nos projetos de preservação e 

valorização desse patrimônio” (IEPHA, 2017, p. 150). A participação, portanto, segue como 

premissa de condução da continuidade da política e é entendida como um processo (IEPHA, 

2017, p. 152; IEPHA, 2018b, p. 250). 

Nas sobreposições de um processo de pesquisa ao outro, como vimos ter sido a dinâmica 

de operação da Gerência devido às pressões que lhe atravessaram, e com uma equipe que nunca 

ultrapassou quatro técnicas, não se encontraram ao longo da última década condições pessoais, 

logísticas e financeiras para se aprofundar propriamente na salvaguarda. Comumente esses 

processos foram entendidos como encontros de devolutiva nos quais as técnicas apresentavam 

para um grupo de detentores os resultados da pesquisa e distribuíam volumes dos respectivos 

Cadernos do Patrimônio, em oportunidades promovidas geralmente pelo aproveitamento de 

outras situações, assim como aconteciam com os trabalhos de campo. 

Após os processos de exonerações e reconduções, Débora Raiza decidiu que, durante o 

ano de 2019, a Gerência voltaria mais sua atenção para o desenvolvimento das políticas de 

salvaguarda. O primeiro semestre do ano foi marcado pela ausência de chefias e indefinição 

dos planejamentos setoriais e aproveitou-se do arrefecimento das demandas para estruturar um 

cronograma de acompanhamento dos patrimônios que já haviam sido registrados222. Conforme 

apontaria o antigo gerente em nossa entrevista, no entanto, o estado de Minas Gerais não 

 
221 Ver Anexo 02. 
222 O governo eleito unificou as secretarias de cultura e turismo, transformando a SEC em subsecretaria. Nesse 

processo, não se voltou atenção para o Iepha. O Instituto ficou sem presidente até abril, mês em que Michele 

Arroyo foi renomeada, e a Direção de Proteção e Memória teve o novo diretor conduzido em junho. Apenas em 

02 de julho aconteceu a primeira reunião de planejamento da DPM para o quadriênio 2019-2022, o que concedeu 

seis meses para a Gerência definir seu planejamento interno e levar ao diretor suas demandas de forma mais 

estruturada. 
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implementou ainda seu Programa Estadual do Patrimônio Cultural Imaterial, proposta 

elaborada e encaminhada à então Secretaria de Estado de Cultura em 2011. O programa prevê 

a criação de um fundo estadual para a destinação de recursos à salvaguarda, o que possibilitaria 

uma continuidade maior às ações: 

 

o fundo de salvaguarda permitiria de certa forma que as comunidades acessassem esse recurso 

e assim trabalhassem com seus projetos, então é um pouco irônico que você consegue 

instrumentalizar todo o processo, mas na hora de fazer a gestão você não tem nada... apesar 

de você ter a lei, você não tem nada que garanta que essa questão vai continuar... como é que 

você mobiliza comunidades, como é que você oferece uma articulação, se não consegue ter 

uma contrapartida mínima de poder auxiliar com uma política que destina recurso? 

 

Desse modo, a dificuldade de acesso a verbas restringia as possibilidades de atuação da 

Gerência. Ouvi diversas vezes de minhas colegas como a restauração de uma igreja dos tempos 

coloniais, por exemplo, mesmo consumindo vultosas quantias, era priorizada por fornecer 

retornos mais tangíveis que os auxílios às pessoas com quem nos relacionávamos na política de 

registro. Os valores sedimentados dos patrimônios materiais, próximos ao coração do Iepha, 

pareciam se sobressair aos valores das vidas dos detentores. As oportunidades para execução 

da salvaguarda, assim, precisavam depender de negociações extemporâneas, como veremos na 

próxima seção, ou das pressões das técnicas sobre a Diretoria e o setor de logística para a 

liberação de carros e diárias para viagens223. 

Não apenas as demandas eram muitas e os braços poucos, o que já permitia antever a 

insustentabilidade dessa dinâmica a médio ou longo prazo, como os registros com as folias e as 

violas acentuaram esses dilemas. A ampliação nas escalas da pesquisa consequentemente 

expandiu também as escalas para a condução da salvaguarda. De um processo para o outro, a 

Gerência deixava de acompanhar somente patrimônios localizados para dar conta de foliões e 

violeiros/as nas mais diversas regiões do território. Após esses estudos, passou-se a ter que lidar 

potencialmente com as demandas de mais de 1800 folias e 1600 tocadores e fazedores de viola 

(FIGS. 19 e 20). O que significou para a salvaguarda, portanto, pintar o estado todo, como diria 

a gerente? 

 
223 Na base da persistência, portanto, que ao longo de 2019 foi possível retomar as discussões para formação do 

comitê gestor de salvaguarda da Comunidade dos Arturos e iniciar a formação do comitê gestor da Comunidade 

Manzo Ngunzo Kaiango, assim como acompanhar a Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de 

Chapada do Norte pela primeira vez desde a conclusão do estudo em 2013. Além disso, foi possível convidar 

produtores de queijo da região do Serro, um folião, uma cozinheira da festa de Chapada do Norte e uma apanhadora 

de flores sempre-vivas para a composição de rodas de conversa na semana em comemoração ao Dia do Patrimônio. 

As experiências com os comitês gestores suscitam análises interessantes, sobre as quais destinarei mais atenção 

futuramente. 
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FIGURA 19 – Mapa com a localização das folias cadastradas durante o processo de registro 

FIGURA 20 – Mapa com a localização de tocadores e fazedores de viola cadastrados durante 

o processo de registro 

  
As respostas recebidas nos cadastros foram espacializadas na forma de pontos que se distribuíram em maior 

ou menor quantidade por todas as mesorregiões de Minas Gerais. Na escrita dos dossiês, tais mapas foram 

mobilizados como argumento de legitimidade para a apresentação de uma pesquisa que teria atingido a escala 

estadual (capítulo seis). Para as chefias do Iepha, representaram o sucesso das parcerias entre o instituto mineiro 

e as prefeituras, e consequentemente as conquistas da gestão, através da exibição das forças do Programa ICMS 

Patrimônio Cultural (capítulo sete). Agora, no pós-registro, deixavam à mostra para as técnicas da GPI os 

desafios da execução de suas respectivas salvaguardas. Fonte: IEPHA, 2017; IEPHA, 2018b.  

 

Nesse processo, sobressaíram-se dois instrumentos, um já bastante conhecido e outro 

que iniciou mais recentemente seu processo de rotinização na Gerência: os cadastros e os fóruns 

de escuta. Ambos já haviam sido apontados no plano de salvaguarda proposto no dossiê sobre 

as violas como ferramentas para conduzir o eixo da gestão participativa e garantir a “ampla 

participação dos detentores, da sociedade civil e do Estado na política de salvaguarda do bem 

cultural” (IEPHA, 2018b, p. 253). Por um lado, a manutenção da plataforma para cadastros e 

seu monitoramento contínuo permitiria a inclusão de novas pessoas no banco de dados e 

consequentemente no processo de registro224. Por outro, os fóruns promoveriam espaços que 

possibilitariam aquilo que está no fundamento da premissa de participação para aquelas 

técnicas: a escuta dos detentores propriamente dita. Durante o ano em que trabalhei na Gerência 

como analista, tive a oportunidade de acompanhar duas viagens. Em cada uma, um desses 

instrumentos desempenhou um papel central e a seguir apresentarei esses casos. 

  

 

 
224 Em teoria, entende-se na Gerência que toda e qualquer folia, tocador de viola e fazedor de viola estão 

contemplados no processo de registro. Nesse sentido, o banco de dados acumulado por meio das respostas aos 

cadastros serviria apenas como amostra de um universo mais amplo. Caso algum detentor entre em contato com o 

Iepha reivindicando alguma demanda, por exemplo, a Gerência considerará aquele pedido independentemente de 

estar ou não cadastrado. No trabalho cotidiano, no entanto, principalmente com as demandas postas pelos 

processos de licenciamento ambiental, produz-se um outro tipo de verdade, como veremos adiante. 
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As filmagens para o documentário sobre as folias em Porteirinha/MG 

 

Durante o processo de pesquisa com as folias não foi possível contratar uma equipe 

audiovisual para a produção do documentário concomitante aos estudos, como aconteceu 

posteriormente no caso das violas. No ano de 2018, no entanto, através da articulação da 

diretora junto à presidente, foi possível aproveitar das medidas condicionantes exigidas para a 

aprovação de um estudo de impacto cultural encaminhado por uma mineradora e destinar 

recursos financeiros para viabilizar a contratação da equipe e produção do filme sobre as folias. 

A mesma equipe que produzira o documentário sobre as violas ganhou a licitação e, desse 

modo, iniciaram-se as etapas de pré-produção para a realização das filmagens. 

A partir do eixo narrativo do dossiê de registro, por sua vez informado pelos dados do 

cadastro, criou-se uma roteirização a partir da divisão em termos das devoções que se 

mostraram mais expressivas durante a pesquisa, sendo elas Santos Reis, São Sebastião e Divino 

Espírito Santo, além de Bom Jesus. Contudo, o processo foi interrompido durante a virada da 

gestão, pois com as exonerações não havia técnicos nem gerente nem diretora com quem os 

cinegrafistas poderiam contar. Como o termo de referência assinado para a produção do filme 

colocava como prazo de entrega outubro de 2019, a equipe não poderia deixar de filmar as 

folias de Reis e de São Sebastião no mês de janeiro e procederam àquelas captações sem o 

acompanhamento de equipe técnica do Iepha225. 

O pessoal da produtora chegou a entrar em contato comigo no início do ano buscando 

referências de folias para serem filmadas. Aquela tinha sido uma indicação do antigo gerente, 

que lhes dissera que eu seria a pessoa mais recomendada a fazer sugestões uma vez que 

acompanhara de perto a sistematização e análise do cadastro das folias. Dei alguns palpites, 

mas a equipe terminou por filmar folias que encontraram por outros caminhos226. Com o retorno 

das técnicas à gerência, portanto, metade do filme já estava gravada e restavam as filmagens 

com as folias do Divino e de Bom Jesus. Com a percepção do tempo que já tinha se passado e 

da proximidade da data dos giros de Bom Jesus, em agosto, com o prazo de finalização do 

documentário, produziu-se entre técnicas da GPI e equipe audiovisual o consenso de que seria 

 
225 Os períodos de visitações das folias, comumente chamados de giro, jornada ou itinerário, dependem das 

dinâmicas de cada grupo, mas as folias de Reis costumam sair durante o ciclo natalino, principalmente entre 24 de 

dezembro e 06 de janeiro, dia de Reis. A partir do dia 06 até 20 de janeiro, dia de São Sebastião, as folias saem 

em devoção ao santo. 
226 A ausência de técnicas do Iepha fez com que prevalecessem critérios estéticos e operacionais definidos pelos 

profissionais da produtora, tanto no que tangia a seleção das folias a serem filmadas como as cenas e ângulos que 

foram privilegiados. Após a recondução da equipe e a apresentação dos materiais brutos e dos primeiros cortes, 

trouxemos uma série de críticas e sugestões para que o filme se aproximasse mais dos dados que foram produzidos 

durante o processo de registro. 
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mais seguro restringir o filme às três devoções numericamente mais expressivas e 

consequentemente aumentar o tempo de duração de cada uma. 

Assim, faltava apenas decidir onde faríamos a filmagem das folias do Divino Espírito 

Santo e recorremos aos dados do cadastro para tentar selecionar a localidade. Precisávamos 

encontrar um município que atendesse a um conjunto de critérios, como pertencer a uma 

mesorregião distinta da região metropolitana de Belo Horizonte, onde haviam sido filmados os 

giros das duas primeiras folias; que de preferência tivesse mais de um grupo realizando suas 

visitas no mesmo período, de maneira a expandir as possibilidades de gravação; e que esse 

período de visitas casasse com as disponibilidades de viagens tanto da equipe da GPI como da 

produtora. O cadastro, portanto, era um instrumento que reunia todas as informações 

necessárias para definir uma lista de possíveis folias a serem filmadas. 

Entretanto, aquele processo de definição se estendeu por alguns meses. Acrescentando 

como filtros ainda outras preferências partilhadas pelas técnicas da Gerência, cheguei a cerca 

de 20 municípios. Havia o interesse em gravar folias no norte do estado e que tivessem 

elementos diferenciadores, como a presença de mulheres, a existência de alguns personagens 

distintos ou um histórico de formação que tivesse algum evento incomum227. Dois anos após a 

conclusão do registro e com o amadurecimento da compreensão do objeto, aquela definição 

única das “Folias de Minas” dava lugar à valorização da diversidade. A lista, no entanto, foi 

diminuindo, em partes porque já estávamos próximos do período cristão de Pentecostes, época 

em que muitas folias do Divino fazem suas visitas, e, assim, uma parte dos grupos já tinha 

encerrado suas atividades do ano, mas também porque as informações do cadastro estavam 

incompletas ou já se mostravam antigas. Assim, não era possível entrar em contato com alguns 

grupos a partir dos números de telefone ou e-mails que tínhamos em nosso banco de dados.     

Comecei então a me comunicar com aqueles que restaram na lista a partir de e-mails, 

mensagens nas mídias sociais, telefonemas com agentes de prefeituras e mensagens em 

WhatsApp com foliões. Com alguns daqueles não obtive retorno e ao final nossas possibilidades 

estavam restritas a apenas três opções. Os caminhos pareciam indicar que viajaríamos para o 

município de Porteirinha, pois foi onde estabeleci contatos mais frequentes. Poucos dias depois 

de conversar com um dos organizadores da folia, uma agente da secretaria municipal de cultura 

 
227 Notamos aqui a permanência da discussão de gênero com a posição de gerência assumida por Débora. Além 

disso, escapou ao fôlego da dissertação me aprofundar nos debates sobre mineiridades que rondam a formulação 

da política, mas notamos na equipe preferências por abranger o norte do estado em suas ações, no entendimento 

de que historicamente os Gerais foram silenciados em privilégio das Minas, como apresentei muito brevemente 

no segundo capítulo. As técnicas da GPI inclusive já receberam críticas sobre a relativa falta de ações em 

municípios das mesorregiões Sul/Sudoeste e Oeste, mas existem valores na equipe que terminam por priorizar o 

norte mineiro. 
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entrou em contato com nossa gerência para confirmar o interesse do município e oferecer o que 

precisássemos para viabilizar as filmagens. Assim, tomamos nossa decisão. Conseguiríamos 

acompanhar o último final de semana do ciclo festivo, presenciando as visitas da folia às últimas 

casas do ano e a festa de encerramento. Seriam, portanto, possibilidades mais restritas para a 

captação do material audiovisual, o que não permitiriam tentativas e erros como acontecera nos 

locais anteriores, onde fora possível filmar as visitas por mais dias e em mais casas. No entanto, 

Porteirinha alinhava-se aos demais parâmetros e, para melhorar, tínhamos o apoio da 

prefeitura228. 

Depois de viajar mais de 590 quilômetros, distantes apenas cem da divisa político-

administrativa com a Bahia229, chegamos em Porteirinha no dia 12 de junho para organizar as 

filmagens durante os dois dias seguintes. Na manhã do dia 13, uma colega antropóloga e eu 

visitamos a secretaria de cultura para agradecer pela acolhida, distribuir alguns Cadernos do 

Patrimônio e também ouvir suas demandas em relação à salvaguarda das folias. Sendo aquela 

a primeira vez na história em que técnicas do Iepha estavam no município, fomos interpeladas 

pelas agentes da secretaria para tratar de uma variedade de questões, principalmente 

relacionadas ao programa do ICMS Patrimônio Cultural. Deixando explícito que não fazíamos 

parte da diretoria diretamente responsável pela condução e análise do programa, tentamos 

ajudar no limite de nossos conhecimentos sobre o assunto230. Passamos o restante do dia em 

Paciência, distrito onde saía a folia do Divino. Conhecemos o organizador da festa que havia 

sido nosso articulador local via mensagens de WhatsApp, entrevistamos alguns foliões e outras 

agentes da festa, como a cozinheira e organizadora da festa que era irmã do capitão do grupo – 

saímos de Belo Horizonte com o propósito de ouvir as mulheres que participavam da folia. À 

noite, também acompanhamos os cantos no levantamento do mastro para anunciar a festa do 

dia seguinte. 

Saímos de Paciência já na madrugada do domingo, mas estávamos de volta às sete horas 

da manhã. Era a única oportunidade que a equipe da produtora teria para filmar as visitas nas 

 
228 Assim como acontecera em João Pinheiro e seria depois em Mutum, a prefeitura de Porteirinha custeou minhas 

despesas de hospedagem, pois como analista em contrato de serviço voluntário não tinha direito ao recebimento 

de diárias. 
229 Ver Anexo 01, Fig. 24. 
230 Se o programa na visão institucional do Iepha fortalecera ao longo dos últimos 20 anos as parcerias entre 

governo estadual e prefeituras, quando observamos a maior parte dos municípios vemos que seus setores de 

patrimônio funcionam quase exclusivamente para produzir as ações e documentações exigidas pela deliberação 

normativa estadual que orienta os critérios de pontuação. Nesse processo, os posicionamentos pessoais de 

técnicas/os responsáveis, as relações de poder entre setores de patrimônio e gabinetes de prefeitas/os e os retornos 

mais ou menos positivos da análise da documentação por parte de servidores do Iepha resultam em processos mais 

ou menos confusos entre formas e conteúdos, causas e consequências, diretrizes e instrumentos. Pretendo dar 

seguimento a essas reflexões em projetos futuros. 
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casas. Fomos até a casa da devota que entrevistáramos na tarde anterior, onde seria servido o 

café da manhã e os foliões concentrar-se-iam para a saída da folia. As visitas do final de semana 

anterior haviam terminado em sua casa, portanto ali estava guardada a bandeira e era de onde 

o grupo continuaria para o encerramento do giro. Os momentos que antecederam a saída eram 

parecidos com o que conhecíamos em nossas experiências anteriores com outros grupos. Depois 

do café e de um momento de descontração e bailado, os foliões se reuniram para iniciar a 

cantoria nas suas relações com o sagrado. Viva o Divino Espírito Santo!, um folião puxou, ao 

que todos responderam Viva!, Viva a dona da casa! Viva! E viva o Estado que também está 

aqui! Viva! Os foliões referiam-se à nossa presença na casa, nós técnicas do Iepha, e agradeciam 

às bênçãos do Divino por estarmos ali os acompanhando. 

O dia prosseguiu com as visitações às casas dos devotos ao longo da rua principal de 

Paciência, seguidas pelo almoço e à tarde o cortejo do Divino Espírito Santo. A equipe da 

produtora filmava todos aqueles momentos e nos intervalos fazíamos entrevistas com pessoas 

indicadas pelos próprios foliões. Minha colega e eu aproveitávamos aqueles momentos não 

apenas para captar relatos para o filme como também incrementar nosso acervo de pesquisa e 

expandir nossos conhecimentos sobre as folias231.  

Durante a missa campal que encerrava a festa, o pároco local fez questão de mencionar 

em sua fala a presença do Iepha e que a folia do Divino de Paciência havia sido uma das três 

folias selecionadas em todo o estado para fazer parte do documentário, ao que se levantou uma 

intensa salva de palmas. Ao final da noite, fomos nos despedir dos foliões e das agentes da 

prefeitura que não mediam esforços para demonstrar sua alegria e gratidão com nossa ida a 

Porteirinha. Voltamos para Belo Horizonte no dia seguinte, minha colega e eu, acompanhados 

pelo sentimento de missão cumprida e tendo inaugurado as parcerias entre GPI, detentores e 

agentes da prefeitura em mais um município. 

 

 

 

 
231 No final da tarde, o pessoal da produtora decidiu conduzir algumas entrevistas sem nossa presença. Nosso 

roteiro de perguntas era longo e estava gerando um alto volume de material audiovisual que depois não seria 

aproveitado na edição. Em tom jocoso, depois brincaram que tinham aproveitado que o pessoal da pesquisa não 

estava presente para fazer algumas perguntas interessadas na tentativa de captar frases de efeito que atenderiam 

aos critérios estéticos do filme e se alinhariam ao eixo narrativo que já vinham pensando para o roteiro. Minha 

colega e eu tínhamos ainda que nos adequar aos horários e locações considerados melhores para a filmagem e, 

nesse processo, perdemos algumas situações e deixamos de fazer algumas entrevistas que considerávamos 

relevantes. Nessas interações entre equipe técnica do Iepha e produtora, entram em ação os tempos do audiovisual 

informados por ritmos e critérios que não necessariamente condizem com nossa avaliação técnica e se mostra 

necessário operar mediações entre estética e pesquisa. 
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O fórum de salvaguarda em Mutum/MG 

 

A partir da noção de escuta que integra a premissa de participação compartilhada entre 

as técnicas da GPI, os fóruns vieram como a sistematização de um método de trabalho que já 

vinha sendo empregado há algum tempo. Acompanhamos durante a pesquisa com as folias que 

foram promovidas reuniões como estratégia para ouvir um número maior de foliões e endossar 

a produção dos dados232. Após aqueles encontros, produziu-se entre os membros da Gerência 

um entendimento de que configuravam oportunidades potenciais não apenas para a construção 

de informações para a pesquisa como também para a identificação de demandas e necessidades 

que mais tarde poderiam informar os planos de salvaguarda. Vimos em João Pinheiro, no 

entanto, como aquelas primeiras experiências de produzir uma conversa mais sistematizada 

provocaram o atordoamento da equipe. Sentíamos as riquezas daquelas situações, porém não 

tínhamos ainda mecanismos para aproveitá-las posteriormente no escritório. Com o curto tempo 

de escrita do dossiê, os áudios gravados naquelas ocasiões não foram retomados e suas 

informações não foram aproveitadas. 

Após o registro das folias e durante a pesquisa com as violas, a Gerência começou a 

pensar em maneiras de formalizar aquele formato de reuniões que organicamente já eram 

produzidas ao longo dos estudos com os chamados detentores. Inspirados pelo modelo do 

comitê gestor de salvaguarda que já havia começado a ser testado com a Comunidade dos 

Arturos, porém ficara interrompido durante aqueles quatro anos, produziu-se a ideia de 

constituir fóruns regionais que reunissem foliões, agentes de prefeituras e demais interessados 

dos municípios em torno de uma cidade polo, fóruns esses que teriam representação em um 

fórum central sediado em Belo Horizonte233. A ideia era que a Gerência acompanhasse a 

formação daqueles fóruns regionais, mas deixasse sua continuidade nas mãos dos detentores 

locais, ficando na coordenação do fórum central. As restrições orçamentárias e pessoais que 

afetavam intrinsecamente a salvaguarda, no entanto, não haviam permitido que o projeto 

começasse a ser implementado até aquele momento. 

Em meados de 2019, o secretário de cultura do município de Mutum entrou em contato 

com o Iepha expressando seu interesse em sediar um encontro da 9ª Rodada Regional do ICMS 

 
232 Esses momentos aconteceram durante a Rodada do ICMS em Uberlândia e naquela noite na associação de folias 

no município de João Pinheiro. 
233 Em algum momento, a GPI foi convidada pela superintendência do Iphan em Minas Gerais a integrar as 

reuniões do coletivo gestor de salvaguarda da Roda de Capoeira e do Ofício dos Mestres de Capoeira, que agregava 

representantes de diferentes regiões do estado. Essa experiência pode ter servido também de inspiração em algum 

sentido. Com a nova gerência a partir de meados de 2017, testemunhei o estreitamento nos diálogos entre GPI, o 

setor de patrimônio imaterial no Iphan-MG e o Departamento de Patrimônio Imaterial em Brasília. 
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Cultural no mês de setembro. Com a troca de gestão e a demora na nomeação da nova diretora 

de Promoção, a ação aquele ano começara mais tardiamente e o planejamento de cidades a 

serem visitadas ainda estava em aberto. Aproveitando a oportunidade, o secretário convidava 

também a Gerência de Patrimônio Imaterial a promover uma atividade com os foliões que 

estariam na cidade por ocasião do 6º Encontro Nacional de Folias e Charolas de São Sebastião. 

O convite foi acolhido, pois atendia ao interesse de ambas as diretorias. Localizado há mais de 

390 quilômetros da capital, na divisa com o estado do Espírito Santo, e pertencente à 

mesorregião do Vale do Rio Doce234, Mutum representava uma região na qual o Iepha 

desenvolvia relativamente menos ações. Nas pesquisas com as folias e com as violas, como 

reflexo das parcerias mais fracas entre o Instituto e as prefeituras, também tinha sido uma das 

regiões com menor número de cadastros recebidos, expressando um dos vazios que podem ser 

percebidos nos mapas (FIGS. 19 e 20, p. 229). 

Nossa gerente pensou que poderíamos aproveitar a oportunidade para produzir uma 

espécie de piloto daquela ideia dos fóruns regionais. Estariam presentes folias da cidade e do 

entorno, como também das mesorregiões Sul/Sudoeste e Norte. Seria um momento de fazer 

uma devolutiva sobre o processo de registro, distribuir Cadernos do Patrimônio, cadastrar 

grupos que não tivessem ainda acessado o questionário, mas principalmente validar a versão 

preliminar do plano de salvaguarda, através da ratificação, mudança ou acréscimo das medidas 

propostas. À medida que o evento se aproximava, no entanto, percebemos a grandeza da 

empreitada. A expectativa da secretaria de cultura era que estivessem presentes cerca de 

duzentos foliões reunidos em mais de quinze grupos. Além disso, havia sido preparada uma 

programação extensa e cronometrada, na qual teríamos algumas horas no período da primeira 

tarde do encontro para desenvolver nossa atividade. Se a reunião de João Pinheiro com 

aproximadamente 20 foliões já fora estonteante, como trabalharíamos com centenas? 

Passamos as semanas anteriores à viagem pensando em como procederíamos tomando 

como inspiração diferentes modelos de metodologias de mobilização e avaliação. Seguimos 

então para Mutum no dia 12 de setembro levando papéis Kraft, cartolinas, pincéis atômicos e 

as expectativas de que a dinâmica planejada funcionasse. No dia seguinte, aconteceu o encontro 

da Rodada e Débora ministrou um curso de formação em processos de registro de patrimônios 

imateriais. Enquanto isso, uma colega antropóloga, uma estagiária de História e eu 

aproveitamos o dia para conhecer e entrevistar alguns foliões da cidade. Durante a pesquisa 

para o registro, havíamos alcançado um número relativamente pequeno de grupos que se 

 
234 Ver Anexo 01, Fig. 24. 
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nomeavam enquanto charolas, e não folias, e queríamos entender, para a incrementação de 

nossa compreensão sobre o objeto, se a mudança no nome trazia diferenças e como eram as 

dinâmicas da prática naquela região do estado. 

A maioria das folias chegou na manhã seguinte depois de passar a noite na estrada e 

foram orientadas, após o café coletivo oferecido na Casa de Cultura, a deixarem seus pertences 

na escola onde dormiriam, seguirem diretamente para o almoço e depois para o ginásio 

poliesportivo onde aconteceria o fórum. Como de costume, havia outros interesses em 

andamento no contexto do governo municipal. A secretaria de cultura, junto com os charolistas 

do município, desejava promover Mutum a capital nacional das folias e charolas de São 

Sebastião. Para tal, uma proposta de legislação tinha sido enviada ao gabinete do deputado 

federal Reginaldo Lopes, do Partido dos Trabalhadores, e aquele momento também configurava 

uma reunião pública com a presença do deputado para encaminhar o próximo passo, que seria 

uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Foi organizada então uma mesa com 

representantes da prefeitura, Reginaldo e a gerente de patrimônio imaterial do Iepha que se 

estendeu por mais de uma hora para discutir a questão. 

Finalizado aquele momento, coube à equipe organizar o espaço do ginásio para 

realização da atividade. Em meio a intervenções do secretário de cultura ao microfone, que se 

mostrava interessado em seguir no gerenciamento da situação, decidimos reunir uma média de 

quinze foliões em torno de mesas redondas, sendo que cada uma de nós técnicas da Gerência 

atuaríamos como mediadoras em um grupo. Para isso, pedimos que cada folia selecionasse de 

duas a três pessoas para participar. Ao todo, portanto, tínhamos quatro mesas e cerca de 60 

detentores. A ideia era provocar discussões entre os participantes de maneira a identificar 

aspectos positivos e negativos que percebiam na realização das folias em seus municípios e 

escrevê-los com os pincéis nas fichas em papel Kraft. Depois, reuniríamos aquelas fichas em 

temas que se mostrassem recorrentes e a partir disso pensaríamos em como transformar aqueles 

aspectos em proposições que seriam escritas na cartolina em tamanho A3 para compor o plano 

de salvaguarda. 

 O grupo em que atuei como mediador contou com a presença de representantes da 

secretaria municipal de cultura de um município do norte mineiro, que durante o início da 

dinâmica faziam questão de enumerar os investimentos e ações que destinavam às folias da 

localidade. Por mais que eu tentasse provocar a fala das foliãs daquele município que também 

estavam presentes na mesa, aquelas mulheres fizeram poucos apontamentos e deixaram o 

espaço para os agentes da prefeitura. No entanto, a partir das benesses que eram colocadas por 

aqueles técnicos, os foliões dos outros municípios sentiram-se motivados a levantar as 
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dificuldades que viviam nas relações em suas respectivas cidades. Interações entre pessoas de 

diferentes localidades começaram então a ser produzidas independentemente de minha 

mediação, o número de fichas ia aumentando e arranjos temáticos começavam a ser percebidos. 

Com o passar do tempo, fui sentindo que os participantes começavam a perder o 

interesse em prosseguir com a dinâmica. Fazia um calor intenso de 36 graus no ginásio que se 

somava ao cansaço da viagem e ao sono após o almoço. Procedemos então à sistematização das 

fichas na forma de proposições. Percebi que os foliões tinham dificuldades em transformar os 

aspectos positivos e negativos que foram levantados em medidas propositivas. Faltavam-lhes 

conhecimento sobre o que poderiam mesmo reivindicar na posição de detentores de um 

patrimônio cultural registrado. Nesse momento, elenquei algumas possibilidades, como 

encaminhar demandas ao Iepha, mas também cobrar de suas prefeituras a destinação de recursos 

do programa do ICMS para o atendimento de seus interesses. O gestor da secretaria de cultura 

presente na mesa tomou novamente o controle da situação e redigiu algumas propostas, mas 

agora com uma maior mobilização por parte dos demais participantes. Tínhamos a ideia de ao 

final reunir todos os grupos para que apresentassem uns aos outros as medidas que foram 

propostas, porém fomos vencidos pelo calor e o cansaço. Aqueles foliões precisavam descansar, 

pois dentro de mais duas horas já tinham que jantar e fazer suas apresentações no encontro de 

folias e charolas. 

Voltamos para Belo Horizonte com a percepção de que fora possível alcançar bons 

resultados dentro do que a situação permitiu. Realizando a transcrição e sistematização dos 

aspectos positivos e negativos, temas e medidas propostas, identificamos recorrências que já 

vinham sendo percebidas desde o andamento da pesquisa, mas também outras que apareciam 

pela primeira vez e expandiam as possibilidades de atuação para a salvaguarda das folias. 

Dentre o oceano de outras atividades e demandas enfrentadas pela equipe, o arquivo com os 

resultados ficou reservado para análises futuras quando mais fóruns pudessem ser 

desenvolvidos em outras regiões. Nos meses seguintes à viagem a Mutum, dois foliões da 

cidade foram nos visitar no Iepha e conhecer a Gerência, expressando a importância de nossa 

presença durante o encontro e as mobilizações que já estavam em andamento para o encontro 

do ano seguinte. Além disso, algum tempo depois, o secretário de cultura que participou da 

dinâmica no grupo que mediei ofereceu a estrutura para que o fórum fosse realizado em seu 

município e, assim, mais uma viagem para o norte de Minas Gerais entrou no planejamento da 

GPI para o ano de 2020. 

 

*** 
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A partir do relato sobre a ida a Porteirinha, pudemos perceber como o cadastro manteve 

na Gerência um lugar privilegiado também para a condução da salvaguarda, ao suscitar 

possibilidades de atuação com os patrimônios registrados. Sempre que necessário, a equipe 

técnica recorre à planilha com os dados compilados das respostas aos questionários como 

instrumento para tomar decisões. No caso, o cadastro foi fundamental para a seleção da folia 

do Divino Espírito Santo a ser filmada por reunir em uma mesma interface todas as informações 

que precisávamos para fazer nossa escolha. 

Usos como esse reiteram a rotinização do cadastro como instrumento de ação da GPI. 

A percepção de sucesso vem principalmente dos retornos experimentados pelas técnicas quando 

visitam ou são contatadas por diferentes municípios. Para a gerente, apesar dos atropelos 

suscitados pela possibilidade de pontuação no programa do ICMS, o instrumento permitiu que 

as gestões municipais voltassem olhares mais atentos àquelas práticas, elemento que se mostra 

indispensável na medida em que dependemos em grande parte da atuação das prefeituras para 

a execução de ações locais de salvaguarda: 

 

a gente conseguiu captar muitos municípios para ver o que é o imaterial, ter um olhar sobre 

práticas culturais importantes... eu acho que é muito emblemático o caso de Diamantina: a 

secretária de cultura de lá nos falou ‘olha, eu não sabia que tinha folia no meu município, para 

mim o centro urbano, com o sítio histórico, já consumia toda a minha vida, depois que eu 

descobri 16 grupos, fizemos um encontro de folia que foi a coisa mais maravilhosa que a gente 

já fez’... os municípios entenderam que têm um patrimônio importante ali, abriram os olhos 

para o patrimônio imaterial... daí tem os municípios que fizeram seus registros municipais, 

então acho que o cadastro tem essa potência, ele foi o principal canal entre o Iepha e os 

municípios... 

 

Vemos com o exemplo apresentado pela historiadora sobre o município de Diamantina 

que o cadastro produziu reverberações locais que fogem ao conhecimento das técnicas da GPI, 

mas demonstram as potencialidades do instrumento para a salvaguarda. No caso da cidade 

histórica, a identificação de 16 folias a partir do preenchimento do cadastro expandiu a atenção 

da secretaria de cultura para além dos limites do centro histórico que é patrimônio da 

humanidade desde 1999 e destinou investimentos para aqueles grupos que passaram a ser 

patrimônios imateriais estaduais. Exemplos chegam aos ouvidos das técnicas frequentemente, 

a partir de relatos de ações locais de fomento e valorização executadas por prefeituras, assim 

como de instruções de registros em âmbitos municipais, que fortalecem o compromisso dos 

governos locais com a salvaguarda daquela prática, que passa a estar duplamente protegida 

(FIG. 21). 
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FIGURA 21 – Calendário com as folias de Elói Mendes/MG sobre minha 

mesa de trabalho 

 
O calendário foi produzido pela prefeitura de Elói Mendes como ação de salvaguarda 

para as folias que foram registradas como patrimônio imaterial do município e alguns 

exemplares foram enviados para a GPI. Sobre as mesas de todas as técnicas da Gerência, 

diariamente às vistas, o calendário atestava o sucesso do cadastro e as reverberações 

posteriores do registro estadual. Belo Horizonte, GPI/Iepha, 24 de novembro de 2019. 

Arquivo pessoal. 

 

Nesse sentido, entendo que os dados produzidos pelo cadastro ganham vida própria em 

seus contextos locais de produção e, assim, expandem ainda mais os usos e efeitos do 

instrumento para caminhos que extrapolam as finalidades inicialmente pensadas 

(LASCOUMES; LE GALÈS, 2012a). Mesmo quem não foi diretamente acessado durante o 

processo de registro e locais onde a equipe não realizou viagens e entrevistas podem, desse 

modo, potencialmente ser alcançados na execução da salvaguarda, em momentos posteriores à 

pesquisa. No cenário de contingenciamento de recursos, portanto, o cadastro configurou uma 

boa alternativa para contornar as limitações da Gerência. 

Da mesma maneira, procedemos à realização do fórum de escuta em Mutum. 

Aproveitando do convite feito pela prefeitura e de um momento organizado inicialmente com 

outras intenções, as técnicas da GPI seguiram se apoiando em estratégias semelhantes àquelas 

mobilizadas durante as pesquisas para dar conta de encaminhar as políticas de salvaguarda. A 

partir de tempos e espaços definidos por outrem, atravessados por interesses políticos de outras 

ordens e limitados pelo calor e cansaço dos participantes, tentamos produzir os melhores 

resultados possíveis dentro das condições que nos foram oferecidas. Por um lado, as interações 

face a face que caracterizam esses momentos participativos estão sujeitas inevitavelmente às 
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performances e normas sociais localmente reproduzidas que informam os modos como agem 

os participantes, o que pudemos perceber nas relações entre agentes da prefeitura e foliãs 

daquele município do norte mineiro (KOTHARI, 2001). Ao mesmo tempo, no entanto, os 

impactos dessas participações são imprevisíveis e precisamos estender nossas análises, afinal 

os diálogos suscitados por aquela situação que no início me parecia limitante resultou na 

proposição de medidas anteriormente não identificadas pela equipe (WILLIAMS, 2004). 

Se voltamos de ambas as viagens satisfeitos com os resultados alcançados, esses 

sentimentos vinham em grande parte da percepção de que nossa presença naqueles contextos 

servira à valorização dos detentores presentes e fortaleceram laços entre o Iepha na capital e 

aqueles lugares nas beiras do estado. Tanto cadastros como fóruns de escuta, portanto, 

permitiram a continuidade de jeitos familiares de formular e avaliar a política de patrimônio 

imaterial para técnicas que mantêm como central a premissa da participação. A partir do 

cadastro, chegamos em Porteirinha com a primeira ação do Iepha a contemplar o município e 

sentimos a importância desse reconhecimento para as pessoas da cidade, fosse através da 

inclusão do Estado nas bênçãos que deram início ao giro da folia, da fala do padre ou dos 

agradecimentos infindáveis das técnicas da secretaria de cultura. Após a realização do fórum 

de escuta em Mutum, também tivemos as visitas dos foliões e o convite da outra prefeitura, 

indicando os desdobramentos suscitados pela atividade naquelas pessoas que estavam 

presentes. Aqueles instrumentos, portanto, favorecem a extensão dos momentos de encontro e 

escuta com os chamados detentores também à execução das políticas de salvaguarda235.  

Para além dessas experiências pontuais que apresentei, contudo, ainda sobram grandes 

extensões de terra. Como começamos a ver no início da seção, os registros ampliados das folias 

e violas exigiram a expansão também das energias despendidas pelas técnicas da GPI na 

condução das salvaguardas. Ao mesmo tempo que celebram as ações concretizadas, as técnicas 

compartilham os receios em prosseguir com tal empreitada: que pernas temos para isso?... 

Como conciliar pesquisa para registro e salvaguarda?... Estamos sendo engolidos pela 

salvaguarda?... Veremos na seção seguinte que esses questionamentos começam a aparecer 

cada vez mais constantemente quanto mais demandas inicialmente estranhas se colocam à porta 

do escritório. 

 

 

 
235 Até a conclusão da escrita desta dissertação, por exemplo, eu seguia trocando mensagens com foliões de 

Porteirinha e Mutum. 
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8.2 Patrimônio imaterial e licenciamento ambiental: quando a materialidade bate à porta 

 

Memorando 39/2019 – de GPI para DPM 

Prezado diretor, 

Em resposta à solicitação da Srª. XXX sobre manifestação de bem cultural protegido em 

relação ao empreendimento Fazenda Boa Vista, informamos que foram localizadas duas 

folias, respectivamente a 500 metros e 1,2 quilômetros aproximadamente, e três violeiros, a 

750 metros, 1 quilômetro e 1,3 quilômetros aproximadamente. Esses bens culturais estão 

protegidos pelos processos de registro estaduais das Folias de Minas e dos Saberes, 

Linguagens e Expressões Musicais da Viola em Minas Gerais. 

Atenciosamente, 

Gerente de Patrimônio Imaterial  

 

Memorandos como esse circularam com frequências semanais durante meu ano de 

trabalho como analista na Gerência. Desde o primeiro dia, demandas envolvendo 

empreendimentos mostraram-se prementes, fosse a localização de patrimônios registrados para 

manifestação de bem cultural protegido, como no caso acima, ou análises de impacto cultural 

para dar anuência a processos de licenciamento ambiental. O fato de folias e violas terem 

pintado o estado todo significou o aumento considerável do envolvimento da GPI nessas 

atividades. Após esses registros, as probabilidades de obras e empreendimentos em processo de 

obtenção de licenças ambientais localizarem-se próximos ou sobrepostos a patrimônios 

imateriais cresceram exponencialmente. 

Desse modo, cada vez mais constantemente tornou-se atividade da Gerência pensar 

sobre impactos aos patrimônios e responder a agentes mais poderosos, principalmente 

mineradoras, empreendimentos que estão historicamente entranhados nas Minas. Se os 

cadastros foram sendo rotinizados no dia a dia do trabalho da Gerência na forma de números, 

cenários convincentes e ações de salvaguarda, veremos aqui sua força de verdade ao ser 

transformado em dados espaciais. Ao mesmo tempo, esse uso que extrapola as finalidades do 

processo de registro para as quais foi inicialmente pensado explicitou para as técnicas da 

Gerência como as conexões tecidas pelo instrumento são frágeis e fez refletir sobre as maneiras 

como os processos foram instruídos. Nesse sentido, coube àquelas profissionais despender 

esforços na tentativa de formalizar práticas de participação que antes não necessariamente 

estavam sedimentadas. A partir de Hoyler e Campos (2019), compreendo que as ações das 

técnicas do Iepha representam agenciamentos dos instrumentos sob três efeitos: a produção de 

verdades, a possibilidade de transposição de soluções a novos contextos e a não comprovação 
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de negociações políticas. Veremos nesta seção como os cadastros criaram esses efeitos e quais 

foram as tensões advindas de tais processos no trabalho cotidiano da Gerência. 

 

O envolvimento do Iepha com os processos de licenciamento ambiental começou em 

2004 quando o Conselho Estadual de Política Ambiental, passando por cima da autoridade do 

conselho de patrimônio cultural, solicitou que o Instituto manifestasse sua anuência em 

processos de concessão de licenças a loteamentos, em atendimento a lei federal n. 6.766/79 

sobre parcelamento do solo urbano. A arquiteta Angela Dolabela conta que se aproveitou dessa 

situação para formalizar processos que já decorriam informalmente e, assim, outros projetos 

começaram a ser analisados, como de linhas de transmissão elétrica e estradas de rodagem, para 

averiguar a proximidade com patrimônios protegidos. Aqueles técnicos, no entanto, não tinham 

retorno sobre como suas manifestações eram recebidas e como interferiam nos processos de 

licenciamento. Depois de muitas tentativas e passados dez anos, a partir da criação de um grupo 

de trabalho interno, foi proposta ao Conep uma legislação que regulamentava aqueles 

procedimentos236. 

A Deliberação Normativa CONEP n. 007/2014 prevê que os empreendimentos que 

tenham efeitos reais ou potenciais, materiais ou imateriais “sobre área ou bem identificado 

como de interesse histórico, artístico, arquitetônico ou paisagístico pelo Poder Público” devem 

realizar estudos de impacto no patrimônio cultural como etapa do processo de licenciamento 

ambiental. A análise desses estudos, sob a forma da elaboração do chamado Estudo Prévio de 

Impacto Cultural (EPIC) e o respectivo Relatório de Impacto no Patrimônio Cultural (RIPC), 

são de responsabilidade do Iepha, através da Gerência de Monitoramento e Avaliação (GMA). 

Estabelecia-se, portanto, uma nova atribuição ao Instituto, resvalando no acréscimo das 

demandas que chegavam ao corpo técnico. Quando entrei em 2015 como estagiário, havia uma 

servidora encarregada de analisar aquela documentação e as pilhas de processos sobre sua mesa 

eram infindáveis. Até então com apenas três patrimônios registrados em âmbito estadual, sendo 

dois deles localizados em municípios específicos, os estudos costumavam envolver mais 

frequentemente patrimônios tombados e não chegavam até nossa gerência237. 

 
236 A arquiteta relata que a proposta original sofreu muitas alterações pelo Ministério Público de Minas Gerais, 

alinhando a deliberação aos termos da legislação ambiental, o que em sua percepção elevou consideravelmente a 

demanda de trabalho do Iepha ao abranger empreendimentos que não deveriam passar pela análise do patrimônio 

cultural. Em 2019, foi criado outro grupo de trabalho para propor uma revisão à deliberação normativa, mas até 

minha saída as discussões não tinham sido finalizadas. Não me aprofundarei nos procedimentos que conduzem as 

políticas do licenciamento ambiental. Para uma compreensão detalhada de suas etapas bem como do que se produz 

nos bastidores, recomendo Bronz (2016). 
237 Em maio de 2015, a Diretoria de Proteção e Memória recebeu um ofício da superintendência do Iphan em 

Minas Gerais de 24 de abril daquele ano que informava que havia sido identificado um grupo de pastorinhas em 
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A situação, no entanto, começaria a mudar a partir do momento que Folias de Minas e 

Saberes, Linguagens e Expressões Musicais da Viola consolidaram-se como quarto e quinto 

registros no Iepha. A distribuição daquelas práticas por todo o estado fez aumentar o número 

de empreendimentos que potencialmente poderiam causar impactos ao patrimônio e passou a 

exigir que a técnica responsável pela análise dos estudos desse mais atenção aos patrimônios 

imateriais. A concentração dos processos de registro na GPI, associada à relativa 

impermeabilidade dos demais setores à política, obrigava aquela servidora a recorrer à nossa 

equipe sempre que chegava um novo processo para que verificássemos se havia folias ou 

violeiros/as nas proximidades dos empreendimentos. Ao longo dos anos de 2016 e 2017, 

acompanhei o adensamento daquelas demandas e sua inserção progressiva nas atividades 

diárias da Gerência. A solução passava por recorrer às planilhas dos cadastros e averiguar se 

tínhamos respostas vindas dos municípios correspondentes. O processo de abrir arquivo, filtrar 

a planilha por município, identificar a ocorrência de cadastros, contabilizar e informar 

prenunciava aquilo que já estaria muito mais presente quando retornei ao Iepha em 2019. 

 A comunicação contínua dos dados do cadastro para fins das análises de impacto 

cultural resultava, querendo ou não, no descolamento da informação através da sua reificação 

em dados espaciais. Em matérias de referência circulante (LATOUR, 2001), o que era prática 

presente na vida dos detentores já tinha deixado de ser para se tornar formulário no cadastro, 

que se tornou uma linha em uma planilha de Excel, que se transformou em número no dossiê 

de registro, que por sua vez se tornou um ponto no mapa e agora potencialmente se transformava 

mais uma vez em condicionante para manifestar a anuência ou não do Instituto ao 

prosseguimento de um processo de licenciamento ambiental. Quando voltei à Gerência, já fazia 

parte do cronograma de trabalho a atualização e envio periódico dos cadastros para a GMA, 

cuja técnica – a mesma e ainda única – já averiguava por conta própria a presença de 

patrimônios registrados nas áreas impactadas pelos empreendimentos.  

Por mais que durante esses últimos anos a servidora tenha gradativamente aprendido 

mais sobre a política de registro, apropriando-se de seus termos e construindo um olhar mais 

 
área próxima a um projeto de ampliação de cava de uma indústria de cimentos. Sabendo que o Iepha havia iniciado 

os estudos para registro das folias, a superintendência entendia que a informação poderia ser de interesse do 

Instituto. Não pude, no entanto, localizar a resposta que foi dada ao ofício. O primeiro documento que encontrei 

nos arquivos da GPI envolvendo uma resposta da Gerência a um processo de licenciamento ambiental data de 29 

de outubro de 2015. Na Nota Técnica GPI 07/2015, o gerente aprovava a documentação enviada por uma 

mineradora, para fins de anuência do Iepha à obtenção da Licença de Operação, a respeito de um patrimônio 

imaterial identificado no município. Recomendava ainda que fosse previsto no Programa de Educação Patrimonial 

a realização de mapas de percepção com os moradores da área impactada para levantamento de suas referências 

culturais e melhor estruturação das ações de salvaguarda. Lembremos que naquele momento, prévio ao cadastro, 

os mapas de percepção eram o que se tinha à mão. 
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sensível para aquelas práticas, o volume de processos que eram recebidos diariamente e se 

acumulavam sobre as mesas não concediam tanto tempo para a reflexividade e criou-se um 

procedimento padrão para informar a análise. Nesse processo, o cadastro firmou-se como 

atestado da realidade. A equipe técnica da GPI desde o início reconhecia a abertura do 

instrumento, no entendimento de que sempre seria uma base de dados incompleta que poderia 

ser aprimorada ao longo do tempo238. Na prática diária do trabalho, entretanto, aqueles dados 

acabaram sendo fixados na produção de uma verdade que escapava às ações das técnicas da 

Gerência, uma vez que tinham sido transpostos como respostas a outros contextos (HOYLER; 

CAMPOS, 2019). 

Na perspectiva da Gerência de Patrimônio Imaterial, todos os foliões, tocadores e 

fazedores de viola estão contemplados na proteção pelo registro e podem acessar as políticas 

de salvaguarda na posição de detentores. Contudo, na rotina da análise dos estudos de impacto 

cultural não existe a possibilidade de se aprofundar caso a caso e identificar outros possíveis 

detentores na área impactada que não aqueles informados pelo banco de dados. Patrimônio 

acaba sendo aquilo que está cadastrado. O que não está consequentemente não se conhece e, 

por sua vez, não pode ser considerado no momento de conceder a anuência ao processo de 

concessão de licenças ambientais. Retomando as provocações de Geertz (2000) e fazendo um 

trocadilho com o instrumento da política, termina por ficar registrado o que se fixa em texto, 

no caso em planilha, e as interpretações que circulam a partir daquela primeira interpretação 

independem daqueles que a produziram239. 

Paradoxalmente, quanto mais os dados dos cadastros adquiriam força nos outros setores, 

mais as técnicas da GPI percebiam suas fragilidades e compreendiam suas limitações. No 

contexto de crescente flexibilização das políticas ambientais e pós rompimento de barragens240, 

 
238 No apêndice do dossiê de registro sobre as violas que trata dos dados do cadastro, lemos que “entende-se que 

a complexidade dos domínios da viola demonstra que qualquer material produzido sobre o assunto será sempre 

incompleto e transitório. Assim, informa-se que este mapeamento, como toda ação de levantamento e 

identificação, remete a um momento específico e datado, portanto, sem a pretensão de ser definitivo. Ressalta-se, 

ainda, que se trata de uma primeira versão da pesquisa que deverá ser complementada, atualizada e constantemente 

revisada, à medida que os cadastros forem sendo feitos na plataforma virtual, que permanecerá continuamente 

aberta” (IEPHA, 2018b, p. 339). 
239 Aparecem aqui mais uma vez as forças do Programa ICMS Patrimônio Cultural. Na prática, têm mais chances 

de proteção os patrimônios localizados em municípios cujas parcerias com o Iepha já são mais fortalecidas. Os 

vazios identificados nos cadastros correspondem às regiões menos articuladas com o governo estadual. 

Consequentemente, as áreas menos atendidas pelas políticas públicas estaduais são as mesmas que estão mais 

propensas a sofrerem impactos aos seus patrimônios. Como diria a letra de uma conhecida música do axé baiano, 

“os de cima sobem e os de baixo descem”. 
240 Refiro-me aos rompimentos das barragens de rejeitos de mineração do Fundão (05 de novembro de 2015, em 

Bento Rodrigues, Mariana/MG) e da Mina Córrego do Feijão (25 de janeiro de 2019, Brumadinho/MG), ambas 

associadas a Vale S.A.. Os danos ocasionados pelos mares de lama de 62 e 12 milhões de metros cúbicos, 

respectivamente, ainda estão sendo mensurados ao longo das bacias dos rios Doce e Paraopeba. 
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ao mesmo tempo em que a Gerência decidiu se voltar mais para a execução da salvaguarda, 

2019 foi um ano que trouxe constantemente para a mesa de reuniões os debates sobre as relações 

entre as políticas de patrimônio cultural e licenciamento ambiental. Nas palavras da gerente:  

 

com a chegada da dinâmica do licenciamento [...] eu tenho uma perspectiva de que a gente 

deu um passo maior do que a gente dava conta com as folias... a gente registrou folia no estado 

inteiro sem saber qual é o giro desses grupos, sem saber onde eles andam, sem saber suas 

dinâmicas de território, de ocupação do espaço... isso não foi pensado, né? Nem nos registros 

que estavam tratando de lugares, quanto mais nesses que estavam falando da prática... a gente 

também registrou um tanto de fazedor de viola sem saber onde eles pegam madeira, o que é 

importante, claro, mas se a gente pensar na perspectiva mais ampla não fazia sentido saber... 

mas quando a gente vai pensar nos impactos ao patrimônio, isso começa a ser necessário... 

onde a gente for vai ter uma folia, vai ter um folião para falar ‘eu existo aqui’, a gente espalhou 

a política do patrimônio pelo estado todo... 

 

Essas percepções compartilhadas pela historiadora tornaram-se mais fortes quando a 

Gerência começou a ter que se manifestar em relação à presença de bem cultural protegido, 

com a redação de memorandos como os que apresentei no início da seção. Aquelas 

manifestações são emitidas pelo Iepha ao solicitante que deseja realizar projetos ou obras de 

intervenção urbana e se interessa em saber se impactará patrimônios que estejam sobre ou nas 

proximidades da área correspondente. Tais manifestações costumavam ser produzidas apenas 

pela Gerência de Patrimônio Cultural Material em relação a patrimônios tombados, pois em 

caso afirmativo o projeto precisaria passar pela aprovação técnica de arquitetos e historiadores 

do Instituto. Com a chegada do novo diretor de Proteção e Memória, passou-se ao entendimento 

de que aquela manifestação deveria ser produzida em conjunto pelas três gerências da Diretoria, 

a fim de verificar se haveria patrimônios inventariados, tombados e/ou registrados. 

A necessidade de responder àquele nível de precisão intensificou entre as técnicas da 

equipe da GPI o questionamento sobre a validade dos dados que tínhamos com os cadastros. O 

instrumento permitira espacializar as folias e tocadores e fazedores de viola cadastrados, um 

dos motivos pelos quais brilhou aos olhos da Gerência e da gestão, porém, aqueles mapas 

reuniam um conjunto de pontos aproximados. No momento de sua elaboração durante os 

processos de registro, quando tais preocupações ainda não estavam presentes, a geógrafa do 

Iepha precisou em muitos casos definir localizações médias, pois os endereços informados 

estavam incompletos241. Mesmo no caso das violas, no qual se tentou verificar com os 

 
241 Em uma leitura dos formulários dos cadastros, vemos que os respectivos campos para informar endereço não 

tinham preenchimento obrigatório, o que indica como à época de formulação se considerava tal informação 

prescindível. Ver Anexo 05. 
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respondentes sua localização, havia muitos locais que foram calculados a partir das distâncias 

médias de ruas, bairros ou mesmo municípios. Esse tipo de informação que servia aos fins da 

pesquisa no processo de registro não era mais suficiente para atender àquelas manifestações. 

Concomitantemente, outra demanda vinha a partir da Comunidade dos Arturos. Chegara 

em março um estudo de impacto cultural a respeito de um pátio para reboque e guarda de 

veículos nas proximidades da comunidade. Passando à análise, a Gerência de Monitoramento 

e Avaliação encaminhou o processo para a GPI após identificar que já havia sido aberta uma 

área para a construção do pátio, com a supressão de área verde e movimentação de terra. No 

estudo, afirmava-se que o empreendimento estaria localizado a 1300 metros da comunidade, 

informação provavelmente obtida a partir de buscas na Internet, mas as técnicas da Gerência 

perceberam que a divisa posterior da área aberta para instalação do empreendimento distava 

apenas 40 metros dos limites do território ocupado pelos Arturos e 75 metros do complexo da 

Casa Paterna, onde vivem os mestres da comunidade e acontecem muitos dos momentos 

festivos242. 

Aquela situação obrigava a Gerência a pensar sobre as maneiras como os processos de 

registro haviam sido instruídos até então. Naquele caso específico, como aparece na fala da 

gerente anteriormente, mesmo realizando uma pesquisa que inscreveu a Comunidade dos 

Arturos no Livro dos Lugares devido à compreensão da importância do território para 

reprodução de suas práticas e modo de vida diferenciado, não se atentou durante o estudo à 

identificação de quais seriam as delimitações de tal território243. Essa percepção iniciou entre 

nós técnicas discussões acerca da necessidade de produzir definições de territórios e entornos 

para os patrimônios registrados244. Aprofundarei nessa temática em oportunidades futuras, mas 

 
242 IEPHA. Nota técnica GPI 04/2019. Parecer referente ao projeto de instalação de estacionamento com serviços 

de reboque de veículos a ser instalado próximo à comunidade dos Arturos. Nota técnica. 19 de março de 2019. 

Arquivos digitais da GPI. Notas técnicas. 
243 O processo de regularização fundiária já estava aberto no Incra, mas nunca caminhou, e as tentativas de firmar 

cooperação técnica entre os institutos também não avançaram. 
244 Nos documentos da Gerência, percebemos que os debates sobre território frequentemente tangenciaram as 

atividades do setor, mas não foram tratados nesses termos. Durante as pesquisas para Inventário Cultural do Rio 

São Francisco, por exemplo, duas associações de vazanteiros no município de Matias Cardoso reivindicaram junto 

ao Iepha um posicionamento para a conquista de seus direitos territoriais. Na ocasião, respondeu-se que o Instituto 

se solidarizava com as demandas, mas que aquelas competências fugiam à sua alçada. O que ofereciam no âmbito 

do Inventário era assessoria técnica caso desejassem ampliar os estudos sobre suas referências culturais (IEPHA, 

NT 03/2013 e 05/2013). Uma das indicações para registro saídas do projeto, como vimos no quarto capítulo, 

concernia os povos e comunidades tradicionais do rio São Francisco, porém não atendia naquele momento aos 

interesses do governo mais abrangente. Notamos, portanto, como conflitos territoriais passavam ao largo do 

trabalho do Iepha, mesmo em um projeto cuja proposta envolvia discutir território, como se celebra no texto da 

presidente que abre o Caderno do Patrimônio respectivo ao Inventário (IEPHA, 2015a, p. 7). Mesmo no processo 

de registro relacionado ao Artesanato em Barro do Vale do Jequitinhonha, concluído em dezembro de 2018, 

também atravessado por conflitos territoriais que foram apresentados pelas artesãs, como restrições de acesso aos 

barreiros, não se dedicou uma discussão profunda à questão do território, como apontaria minha colaboradora 
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por ora nos interessa ressaltar como novos desafios se colocavam para a salvaguarda como 

desdobramentos de decisões que foram tomadas anteriormente durante os processos de registro. 

Tanto o pátio nas cercanias da Comunidade dos Arturos como as manifestações de 

patrimônio protegido expunham as vulnerabilidades daqueles processos. Não tínhamos nem as 

definições do território da comunidade nem endereços exatos de foliões ou tocadores e 

fazedores de viola. Somavam-se ainda outros dilemas que também aparecem na fala anterior da 

gerente. No caso das folias, o endereço pedido no cadastro dizia respeito à sede da associação 

ou à casa do mestre, mas e todas as outras casas dos demais integrantes do grupo? E, 

principalmente, sendo as folias práticas móveis que acontecem à medida que fazem suas visitas, 

quais seriam seus trajetos? Já no caso do fazedor de viola, tínhamos também o endereço de sua 

casa, mas e se ele adquirisse a madeira para fabricação do instrumento musical em outro lugar? 

Sem contar que, sendo pessoas como qualquer outra que circulam por diferentes espaços 

e usufruem de diversos serviços, infinitos pontos poderiam ser considerados para verificar sua 

proximidade com a área impactada. Além disso, como vimos com a busca da folia do Divino a 

ser filmada para o documentário, aqueles dados envelheciam. Em três anos de cadastro, pessoas 

mudam, morrem, folias terminam, nascem, violeiros deixam de tocar, outros voltam a tocar... 

Se os dados espaciais definiam o que era patrimônio, também reificavam espaços e congelavam 

tempos. Sua força de verdade eliminava do cálculo tudo aquilo que não estivesse representado 

naqueles mapas e planilhas e restringia a discussão aos termos de metros e quilômetros. 

Finalmente, mas de maneira alguma menos importante, como mensurar os potenciais 

impactos de um empreendimento aos patrimônios culturais? O que significava constatar que 

havia um pátio de reboque de veículos a 45 metros da Comunidade dos Arturos, ou que tinham 

duas folias e três violeiros distantes entre 500 e 1300 metros da Fazenda Boa Vista? Passamos 

muitos meses do ano refletindo sobre como prever e medir os impactos e o que solicitar como 

medidas condicionantes nos casos em que fosse avaliado que haveria. Outros processos como 

aquele do pátio chegavam para serem analisados na GPI e era preciso começar a sistematizar 

nossas respostas de maneira que aqueles calhamaços de centenas de páginas não consumissem 

todo o tempo e pessoal da Gerência. As lógicas das políticas ambientais iam adentrando o léxico 

do patrimônio e entramos em uma espiral onde tentávamos elencar medidas preventivas, 

mitigadoras e compensatórias, ações até então estranhas à nossa prática profissional. 

No momento que a materialidade bate à porta na forma de grandes empreendimentos, 

portanto, são expostas as fragilidades de uma sequência de processos de registro que se 

 
antropóloga. Aquele registro teve algumas particularidades, como a contratação de consultoria e um prazo de 

quatro meses para sua execução, porém demonstra como debates desse tipo são muito recentes na Gerência. 
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reservaram em grande parte aos estudos sobre as imaterialidades. Os esforços recentes de 

integração entre as gerências de patrimônio material e imaterial vêm informados por essa 

constatação. Com a demanda trazida pelo licenciamento ambiental, e encontrando folia onde 

quer que seja, como disse a gerente, parece ter crescido a necessidade de transformar em 

respostas mais estáveis aqueles processos que foram construídos através de experimentações e 

incrementações ao longo da política de registro. 

As exonerações e reconduções vividas no início do ano fomentaram alguns diálogos 

entre setores, cujos servidores, diante das incertezas da permanência no emprego, terminaram 

por se unir em torno de interesses comuns. Os trânsitos entre GPI, GPCM e GMA foram 

fortalecidos com a criação de um grupo de trabalho que visava revisar a deliberação normativa 

007/2014 e discutir os impactos aos patrimônios culturais. Mas, no jogo das relações de poder, 

a política de patrimônio material, com suas leis e diretrizes há mais tempo consolidadas, acabou 

se sobrepondo às nossas elucubrações. 

Depois de muita discussão, entendeu-se que o corpo técnico do Iepha não teria fôlego 

para analisar as particularidades de cada caso e decidiu-se pela definição de raios de três 

quilômetros a partir dos pontos informados pelo cadastro como referenciais para a análise. De 

alguma maneira, esses raios funcionariam como áreas de entorno análogas à lógica dos 

patrimônios tombados. Shapes contendo aqueles raios seriam produzidos pela geógrafa para a 

avaliação dos estudos de impacto cultural e, nos casos em que se identificassem sobreposições 

pela área impactada, o Iepha passaria à proposição de medidas condicionantes para a 

continuidade do processo de licenciamento ambiental. Mesmo com as percepções das 

limitações das informações produzidas pelo cadastro, sua força de verdade rotinizou-se através 

da articulação daquelas ações entre setores, extrapolando mais uma vez os poderes de decisão 

das analistas de patrimônio imaterial.   

Paralelamente, vinham sendo criadas nas interações entre Diretoria e presidência 

percepções de que aquelas novas atribuições abriam para a gestão oportunidades para dar 

andamento às suas atividades. Sabemos como historicamente o instituto mineiro de patrimônio 

precisou se apoiar nas relações com as prefeituras para executar muitas de suas ações. Com as 

demandas do licenciamento ambiental, contudo, as medidas condicionantes começaram a ser 

encaradas como meios de estabelecer novos tipos de parcerias. Como resultados de negociações 

muitas vezes feitas a portas fechadas, não necessariamente incluindo a Gerência, alguns dos 

projetos concretizados pela GPI nos últimos anos somente foram possíveis pela destinação de 

recursos provenientes de medidas compensatórias fixadas em termos de compromisso firmados 

entre Iepha e mineradoras.   
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A nível estratégico, no gabinete da presidência, muitas coisas se passavam à distância 

das técnicas, e muito mais dos detentores, em termos de como otimizar situações necessárias 

para gerenciar os recursos da melhor maneira possível. A partir de acordos assim que foram 

produzidos, por exemplo, os Cadernos do Patrimônio e os documentários sobre o Modo de 

Fazer o Queijo Artesanal da Região do Serro e as Folias de Minas Gerais, além do Caderno 

sobre os Saberes, Linguagens e Expressões Musicais da Viola em Minas Gerais. Esses arranjos, 

no entanto, acabavam provocando situações embaraçosas na percepção das técnicas da GPI, 

como o que aconteceu na região do Serro. 

Enquanto as populações locais enfrentavam os impactos da mineração, que avançava 

sobre as pequenas propriedades e interferia inclusive na produção do queijo artesanal, a 

mineradora financiava a produção do material que pretendia divulgar e valorizar a prática 

ameaçada pela própria expansão de suas atividades de exploração245. Na leitura do Caderno, 

não encontramos nada relacionado aos conflitos territoriais e às ameaças identificadas à 

continuidade do modo de fazer o queijo, apenas as importâncias simbólicas dessa prática para 

“determinadas identidades culturais, sociais do estado mineiro e mesmo do Brasil” (IEPHA, 

2018a, p. 11). Percebemos, portanto, o esvaziamento das situações de conflito em prol de 

cenários harmônicos e os efeitos desses materiais de divulgação para a não comprovação das 

negociações políticas (HOYLER; CAMPOS, 2019). 

Frente às forças desses grandes empreendimentos, como as técnicas da GPI poderiam 

então se posicionar em favor da chamada participação dos detentores? Uma vez colocada a 

necessidade de responder aos estudos de impacto cultural e produzir termos de referência em 

resposta ao gabinete da presidência, restava encontrar modos de otimizar aquelas situações. 

Fazendo dos limões limonada, ou tornando a necessidade virtude, começamos então a usar 

daqueles pretextos para avançar na execução das salvaguardas. Uma vez que nos víamos em 

meio a situações postas por outras instâncias, passamos a agir da maneira que mais tínhamos 

aprendido ao longo dos anos e mobilizávamos tais oportunidades em favor do andamento do 

planejamento da Gerência.  

Após a experiência do fórum de salvaguarda em Mutum, decidiu-se que passaria a ser 

exigida a organização de dinâmicas parecidas aos empreendimentos solicitantes. Na 

oportunidade seguinte que a equipe teve para propor medidas condicionantes a um processo de 

licenciamento cuja área a ser impactada sobrepunha-se a folias cadastradas, procedeu-se à 

redação de um plano para valorização dos grupos da região. Nesse plano, foi prevista a 

 
245 Situações como essa provocavam indignações recorrentes entre nós técnicas e suscitavam críticas do tipo na 

hora de ser vitrine usa, mas na hora da proteção nada. 
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realização de fóruns de escuta com os detentores identificados na área impactada para 

levantamento de suas demandas e a sistematização dos resultados para posterior 

encaminhamento ao Iepha. Além disso, acordou-se entre as técnicas que começaria a ser 

solicitado que os empreendimentos produzissem o georreferenciamento dos lugares de 

referência e dos trajetos realizados pelas folias. 

Na perspectiva das técnicas da Gerência, aquela situação passava longe da ideal, mas 

começou a ser vista como uma maneira de aprofundar os conhecimentos sobre aqueles 

patrimônios. Se a mineradora estava em um processo de licenciamento para ampliar seus sítios 

de extração, então o mínimo a cobrar da empresa seria a promoção de momentos de escuta com 

os detentores para identificação de suas necessidades e a atualização de seus dados espaciais. 

A partir desses processos, poderia começar a ser acessado um maior número de localidades que 

aquelas possíveis de serem alcançadas apenas pela equipe e aperfeiçoada a confiabilidade dos 

dados do cadastro, contornando as limitações identificadas no instrumento. Até minha saída da 

Gerência, aqueles planos não haviam iniciado sua execução e não pude acompanhar as 

dinâmicas que se desdobrarão entre Iepha e tais empreendimentos. Mas, a partir da percepção 

das vulnerabilidades da participação dos chamados detentores no processo de construção do 

cadastro, aqueles processos que começavam a deixar de ser tão estranhos à rotina da GPI, 

mesmo com todos os seus ruídos, eram encarados como novas chances de fortalecê-la. 

 

*** 

 

As interseções crescentes entre patrimônio cultural e licenciamento ambiental 

experimentadas pelos técnicos do Iepha nos últimos anos evidenciaram a necessidade de se 

voltar um olhar mais atento para a gestão dos patrimônios registrados, ou seja, sua salvaguarda. 

A ausência de um programa e um fundo estadual destinado à sua execução deixa o corpo técnico 

do Instituto dependente da celebração de parcerias que nem sempre se alinham às premissas 

compartilhadas pelas técnicas da GPI. Às vezes é possível organizar um fórum de salvaguarda 

a convite de um secretário de cultura como em Mutum, mas também às vezes é preciso assistir 

ao envolvimento de grandes empreendimentos para avançar no planejamento de atividades da 

Gerência, a exemplo da produção do documentário sobre as folias por meio de recursos de uma 

mineradora. Se as possibilidades de decisão das analistas de patrimônio imaterial dependem de 

quem são os agentes em relação, ambos os casos não deixam de demonstrar que as atividades 

pós-registro seguem dependendo de negociações advindas dos contextos políticos mais 

abrangentes. 
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Percebemos também que nascem tensões quando nos restringimos a instrumentos 

estáticos para tentar dar conta de patrimônios dinâmicos. Se na primeira seção acompanhamos 

a centralidade do cadastro para permitir a continuidade da participação ao longo da salvaguarda, 

aqui vimos como também fixam dados no espaço-tempo e produzem verdades excludentes. Ao 

mesmo tempo que as imaterialidades de folias e violas foram materializadas na forma de dados 

espaciais, os efeitos da materialidade não foram inicialmente considerados no tratamento de 

suas dinâmicas imateriais. As demandas do licenciamento ambiental deixaram expostas as 

limitações daquele instrumento que já vinham sendo progressivamente percebidas pelos olhares 

das técnicas da Gerência. No entanto, ao mesmo tempo que reflexões posteriores passaram a 

indagar seus resultados, o cadastro foi se rotinizando ainda mais a partir da percepção de seu 

sucesso em outras gerências. A força já adquirida fez escapar do controle da GPI a interpretação 

dos dados e restou-lhes atuar em resposta aos desdobramentos que começaram a chegar através 

dos estudos de impacto cultural. 

Algo que me chama atenção é que nesse processo de reflexividade sobre os registros 

passados mais se discutiu sobre como melhorar a qualidade das informações do cadastro que 

necessariamente a revisão da própria validade do instrumento. Certamente questionamentos 

foram suscitados a respeito de seu uso em processos futuros, como aconteceu durante as 

pesquisas sobre o SAT das comunidades apanhadoras de flores sempre-vivas, mas uma vez 

sedimentado nos estudos com as folias e as violas, o cadastro manteve seu valor inquestionado. 

Segundo a gerente: 

 

olha, aqui tem um patrimônio que vai ser impactado e ele precisa ser pensado... se ele está no 

ponto certo ou não, o empreendimento vai ter que identificar e trazer pra gente, então eu acho 

que é uma potencialidade [...] a gente tem uma fragilidade em relação às informações, mas eu 

não acho que é um grande problema, é uma coisa que a gente precisa pensar, mas talvez a 

gente vai poder resolver a partir dessas atualizações...  

 

Na percepção de Lascoumes e Le Galès (2012a), as transformações ou permanências de 

um instrumento da ação pública têm a ver com o fato de que os acordos sobre os meios são 

mais fáceis de serem alcançados entre os agentes que aqueles sobre os objetivos. Assim, girar 

a discussão em torno dos aspectos técnicos dos instrumentos também permite desenrolar 

negociações sem necessariamente entrar em questões mais problemáticas. Seguindo o 

argumento dos autores, as escolhas de instrumentos também representam escolhas de políticas 

públicas. 
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Ao pintar o estado todo, os cadastros consequentemente espalharam a política para o 

estado todo e nesse processo demandaram o estabelecimento de novas parcerias com agentes 

não muito familiares aos técnicos do patrimônio.  Restou às analistas da GPI tentar estender sua 

metodologia participativa na formalização de exigências colocadas para as empresas, mesmo 

quando os usos e efeitos começaram a escapar de seus domínios, por exemplo através da 

organização dos fóruns de escuta naqueles primeiros termos de referência. Nesse caminho, 

observamos que a equipe da Gerência de Patrimônio Imaterial se encontra em posições tensas 

nas relações que produzem as políticas de patrimônio. É acompanhando como pensam 

participação nesse momento que mais parece ameaçá-la que encerrarei o capítulo. 

 

8.3 Pensando sobre a participação: visões e perspectivas  

 

Finalmente, tomarei algum espaço para discorrer sobre como técnicas do Iepha andaram 

percebendo a participação a partir de nossas conversas. Ao pensar reflexivamente junto com 

minhas colegas sobre os processos que discutimos até aqui, veremos o que se fala sobre aquilo 

que fizemos ao longo dos últimos anos. Na perspectiva dessas profissionais, ocupamos posições 

muito tênues entre aliados dos detentores na busca pela implementação de uma política de 

acesso a direitos e agentes de tutela que fortalecem as dinâmicas hegemônicas da administração 

pública. 

Concomitantemente à abertura para se pensar salvaguarda e às negociações que 

envolveram grandes empreendimentos, ou talvez justamente por conta desses contextos, a 

participação foi tema de discussão cotidiana entre nós técnicas da Gerência de Patrimônio 

Imaterial. Entre meu período de estágio e meu retorno, pude acompanhar tanto as criações e 

conduções daqueles processos de registro no calor das experimentações como também as 

reflexões posteriores sobre como haviam sido feitos. Nesta última seção, observarei o que 

minhas colegas pensaram sobre participação, que noções circularam em suas práticas e também 

como informaram suas percepções em relação ao papel que cumprem nas relações com os 

chamados detentores e agentes dos espaços administrativamente superiores. Compreender que 

essas técnicas estão envolvidas em tramas de poder com outros agentes torna nossa análise mais 

rica e deixa indícios de que ocupam posições que pendem entre alianças e assimetrias, 

autonomia e tutela. 

Retomemos os pensamentos de Márcia Chuva (2017) a respeito da sociogênese das 

políticas de patrimônio cultural no Brasil, inspirados pelas provocações de Souza Lima (1995; 

2002). As práticas dos profissionais do então Sphan contribuíram para o espraiamento das redes 
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de poder do governo central a regiões antes desarticuladas, alimentando os processos de 

formação do Estado brasileiro ao estender seu poder tutelar também aos domínios da 

“cultura”246. Nesse processo, definiram-se novos especialistas capazes de atribuir valores e 

critérios próprios a partir de um novo campo de conhecimento, consagrando determinados 

monumentos como documentos da história e memória oficiais de um projeto modernista 

vencedor de nação e, consequentemente, rotinizando o monopólio do Estado na gestão de seus 

bens simbólicos. 

Pelo que andamos vendo até esse momento, parece que os técnicos do Iepha sobre quem 

falamos, e mais especificamente aqueles da GPI, de maneira geral buscaram construir narrativas 

e imagens de si que destoassem das tendências centralizadoras percebidas na trajetória da 

administração do patrimônio e tentaram materializar tais premissas em metodologias e 

posicionamentos que prezassem pela participação dos chamados detentores. Dialoguei com 

pessoas que celebram o envolvimento das populações pesquisadas e diariamente demonstram 

essa preocupação em suas práticas profissionais. Até que ponto, no entanto, justamente ao 

querer se afastar da história hegemônica, aquelas técnicas não estariam reforçando os 

argumentos de que a política de patrimônio imaterial representou uma guinada inédita e 

transformadora e, assim, incorrendo no mascaramento de relações de poder que perpetuam 

assimetrias nas práticas de administradores que gestam e gerem populações diferenciadas? 

Na sequência das reflexões de Souza Lima (2002), gestar e gerir são expressões de uma 

mesma operação de dominação que guarda ambivalências constitutivas. Existem intenções 

formativas e pedagógicas, como se maternais, no ato de gestar, cujas nuances de poder passam 

precisamente pela posição do tutor em instruir aqueles que se entendem que devem ser 

tutelados. Ao mesmo tempo, gerir o que foi gestado implica na manifestação do controle desse 

tutor como fonte última de autoridade, responsável por perpetuar em suas práticas 

administrativas a manutenção dos tutelados em seus nichos correspondentes. Historicamente, 

esse tipo de relação consolidou-se na política do patrimônio, informada por uma “retórica da 

perda” que por sua vez se alimentava da percepção de risco ao monumento e da superioridade 

do especialista que assumia a missão de protegê-lo frente à ignorância ou despreparo das massas 

(GONÇALVES, 1996; CHUVA, 2017). 

 
246 “Com esta expressão [poder tutelar] procurei descrever um modo específico de estatização de certos poderes 

incidentes sobre o espaço, através do controle e da alocação diferencial e hierarquizada de populações, para as 

quais se criam estatutos diferenciados e discricionários nos planos jurídico e/ou administrativo” (SOUZA LIMA, 

2002, p. 13). 



254 

 

Permanências dessa gestão tutelar podem ser encontrados até hoje nos discursos de 

técnicos do patrimônio quando se fala sobre conhecer para preservar, proteção, 

acautelamento, ou mesmo explicitamente patrimônios tutelados. Chuva (2014), entretanto, já 

nos chama a atenção para investigar como tais noções se expandiram nas esteiras dos 

patrimônios imateriais: em meio à promoção das narrativas democratizantes que caracterizam 

a política do registro, não seria a salvaguarda uma extensão da tutela das coisas para as pessoas?  

No acompanhamento do que técnicas da GPI fazem e dizem que fazem, as primeiras 

impressões poderiam revelar uma crença muito otimista, e talvez ingênua, na noção de 

participação. Observamos nas notas técnicas, metodologias, práticas e falas como existem 

buscas constantes em trazer os chamados detentores mais para perto dos processos de pesquisa, 

mesmo quando para tal precisam enfrentar demandas unilaterais e estranhas ao trabalho, assim 

como descontentamentos e incômodos quando se entende que essas relações estão atravessadas 

por ruídos. A prática profissional das técnicas da GPI mostra-se permeada por envolvimentos 

pessoais e emoções que podem ser acionadas ou silenciadas para justificar a importância do 

serviço quando se sente necessário, a depender de quem sejam os interlocutores, mas via de 

regra são interpretadas como desdobramentos quase que naturais das relações que se produzem 

nos encontros com os detentores: 

 

a viola tomou conta de todos os meus pensamentos [...] eu dormia e acordava pensando em 

viola, só ouvia violeiro, tudo era viola na minha vida [...] eu queria entender muito bem aquele 

processo, não só eu, mas os estagiários também [...] a gente teve um envolvimento grande... 

(Débora Raiza) 

 

não dá para dissociar o meu ofício das coisas que eu sinto porque senão eu acho que perde um 

pouco o sentido pra mim... eu estou super envolvida por exemplo com as sempre-vivas, a gente 

está em um lugar que a gente vira até militante, mas eu acho que a emoção é fundamental pra 

te mover... como você não vai se emocionar? Você se envolve, não tem como... (Ana Paula 

Belone) 

 

Disso, entramos em outra questão que passa pelas percepções dessas técnicas sobre a 

importância de seu trabalho. Encontramos em suas falas como a política de patrimônio imaterial 

visa dar ouvidos a quem não costumava ser ouvido, produzir ações de afirmação e valorização 

para coletividades historicamente marginalizadas. Vimos como isso aparece estrategicamente 

quando a Gerência fala de si na reivindicação de sua autoridade frente aos demais setores, mas 

também como se instrumentaliza em militâncias e ativismos que se fazem presentes ao longo 

das pesquisas, seja fomentando a articulação de violeiras para inserir a discussão de gênero no 

processo de registro, seja mediando o encontro de uma folia que não teve o reconhecimento em 
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seu município com o governador do estado. Nesse sentido, durante o ano em que fui analista 

ouvi muitas vezes de minha gerente que o patrimônio imaterial se tratava de um olhar do 

Estado. Quando lhe perguntei o que aquela metáfora significava, ela disse: 

 

a sensação é que na verdade esses bens culturais já são patrimônios para os seus, para quem 

se identifica com essa história... pensa em um palco onde está a banda inteira e às vezes você 

joga holofote em cima de alguém, e aquilo entra em destaque... aí a gente volta o olhar para 

aquilo, é o que salta aos olhos, é uma luz que se traz para aquela informação... 

 

A materialização desse olhar dependeria de quem são as pessoas responsáveis pela 

formulação e execução da política pública na medida em que produzem interpretações contra-

hegemônicas. Nesse entendimento, dependendo de como se pensam as ações do registro, 

existiriam disposições para oficializar versões que valorizam as margens. Débora continua: 

 

se a gente pensar que existe uma cultura que ao longo da história ridicularizou os caipiras, o 

estereótipo do mineiro caipira, a gente hoje registra a viola como patrimônio... a gente está 

jogando um olhar, o Estado está olhando para um bem cultural que historicamente esteve ali 

na margem... então eu acho que é um pouco nessa perspectiva, a gente traz um foco que talvez 

o Estado não olharia se a gente não tivesse patrimonializado... 

 

Vemos, portanto, que aquelas profissionais buscam tecer alianças com os chamados 

detentores. Durante esse processo, que vem desde antes mesmo da criação da GPI e apenas se 

fortaleceu desde então, a partir das demandas que chegaram e quais a Gerência decidiu atender, 

definiu-se na rotina do trabalho um tipo ideal de detentor, que até hoje encontrou sua 

correspondência em povos tradicionais, comunidades rurais ou coletividades cujas práticas não 

configuram expressões hegemônicas da “cultura”247. O denominador comum passaria pela 

identificação de uma situação de vulnerabilidade que justificasse o acesso a direitos através das 

políticas de salvaguarda. Seguindo com as palavras da historiadora:  

 

 
247 Espero poder me aprofundar nessa discussão em oportunidades futuras, mas adianto que essa retórica é 

facilitada pelos usos de conceitos genéricos, como “comunidades” e “grupos”. Ao mesmo tempo, criam-se ideias 

pré-estabelecidas de quem são detentores e através da lógica da representação compreende-se aqueles acessados 

durante a pesquisa como porta-vozes autorizados dos demais. Vimos, por exemplo, no projeto São Francisco como 

pesquisadores da Unimontes foram entendidos como “outros” do mesmo modo que os praticantes das expressões 

inventariadas, em oposição aos técnicos do Iepha. Essas operações estão incorporadas na prática profissional de 

tal maneira que mesmo as folias, distribuídas por diferentes regiões do estado, foram tratadas no pré-projeto de 

pesquisa como “comunidade a ser inventariada”. Se, de um lado, o uso dessas categorias pode ser perigoso, devido 

às suas tendências homogeneizantes e os potenciais enquadramentos às ações governamentais, observamos 

coletividades passarem a se posicionar estrategicamente como “comunidades” de detentores a fim de acessar os 

direitos da salvaguarda. 
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a gente tende a fazer os processos relacionados a bens que estão em risco, tecnicamente 

falando [...] em geral, os bens imateriais estão todos ameaçados por algum motivo, algum tipo 

de risco, algum tipo de conflito... eu costumo achar que o patrimônio está nesse lugar ali da 

identidade, do território, e geralmente tem alguma questão em disputa... e aí isso caminha 

também para essas solicitações, são raros os casos que a gente vai ter o processo de um bem 

que não está em conflito... 

 

Nessa lógica, privilegiaram-se pedidos de registro vindos desses próprios grupos sobre 

proposições recebidas por outros caminhos. Mesmo com a chegada da gestão em 2015 e seus 

interesses em promover registros em escalas expandidas, observamos como nas relações 

cotidianas e seus pequenos balanços de poder, mobilizando possibilidades dentro de situações 

maiores previamente definidas, a equipe tentou usualmente amarrar-se a momentos de encontro 

com os detentores, usando da expertise técnica para assegurar a participação no enfrentamento 

de interesses que se produziam em outras instâncias e na mediação de vontades gestionárias. 

Mais uma vez, a premissa da participação é vista como parte da missão desses profissionais: 

    

a minha visão também é que a gente é um pouco militante de algumas causas, nesse caso é a 

causa do patrimônio desses grupos marginalizados e de uma oposição ao que o patrimônio 

historicamente foi... então a gente se coloca nesse lugar de ser mediador entre as demandas 

políticas e as comunidades que estão sendo estudadas... na mediação mesmo de conflitos e 

demandas e como a gente pode ir negociando com elas também internamente, né? Por exemplo, 

a gente recebeu um pedido de registro à mão do secretário de cultura, ‘faça-se isso’, mas a 

gente já tinha uma história de pensar que a viola era um bem cultural que a gente poderia 

analisar, aí a gente vai adaptando esses processos e fazendo ele participativo, fazendo ele 

descritivo, e não na lógica daquele pedido da ‘viola caipira’ [...] a gente foi construindo as 

nossas negociações nas brechas, a gente tem um pouco esse papel de mediação entre o absurdo 

e o real e vai jogando com a informação, nosso lugar é esse de ter o jogo de cintura para 

encontrar o meio entre o que chega de demanda política e o que chega de demanda dos 

grupos... 

 

Percebemos, portanto, como produzir tais mediações faz parte do ofício. Não se tratam 

de exceções a serem contornadas para a continuidade do rito administrativo. Ao contrário, 

muito tempo, energia e reflexão são despendidas para responder as demandas que chegam a 

cada momento e são parte estruturante da rotina de trabalho. O encadeamento da política passa 

justamente pela execução de práticas situacionais que procuram solucionar aqueles conflitos. 

Nesse caminho, acompanhamos que a balança pende ora mais, ora menos em favor dos técnicos 

da Gerência, que dependem de diretores, presidentes, prefeituras, servidores de outros setores 

e empresas privadas para dar prosseguimento às suas ações. 

A trajetória de configuração da metodologia da GPI é, pois, a história de criação e 

implementação de instrumentos que surgem para contornar as limitações expostas pelos 
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interesses do momento. Assim, os mapas de percepção foram pensados para chegar além da 

ficha de inventário na busca pela identificação das referências culturais. Do mesmo modo, os 

cadastros foram formulados para ampliar os alcances obtidos pelos mapas de percepção no 

desejo de se produzir registros de abrangências estaduais e os fóruns de escuta parecem se 

anunciar como oportunidades para contornar as limitações das informações antes reunidas com 

os cadastros. Ao longo da dissertação, vimos que tais instrumentos serviram a diversos usos e 

produziram diferentes efeitos, mas, na visão dos profissionais do patrimônio imaterial, a 

finalidade principal nunca deixou de ser a participação. Inclusive, na visão do antigo gerente, 

são eles que carregam os potenciais de resistir às tendências conservadoras que começaram a 

se anunciar na administração pública. Fazendo menção ao cadastro, Luis Mundim defende: 

 

é muito fácil em um entendimento qualquer que venha daqui para a frente que não se queira 

mais pensar os processos assim, que queiram reduzi-los, promovê-los sem participação e 

pronto..., mas a gente tem que garantir que continue assim, e como a gente faz isso? A partir 

do momento que a gente consegue incentivar cada vez mais através de recursos digitais que 

essa participação seja mais efetiva... 

 

Ao que tudo indica, portanto, acredita-se sim na participação. Mas, parece-me que as 

perspectivas daquelas profissionais fogem à celebração da participação como fim em si mesma, 

como se tais experiências participativas fossem valorizadas estritamente pela participação que 

promovem, truísmo identificado por Doro Filho (2015). Conforme adentramos os interstícios 

do dia a dia, começamos a notar que essa crença não é tão ingênua assim. Pelo contrário, está 

informada, pelo menos em partes, pela consciência das tendências tutelares do patrimônio. Ao 

mesmo tempo que estão subordinadas àqueles interesses mais poderosos e passam muito tempo 

do trabalho buscando meios para resistir às colocações que são interpretadas como estranhas 

demais, essas técnicas reconhecem sua posição assimétrica em relação aos detentores. Para 

minha colega de profissão, atuar ao mesmo tempo como antropóloga e técnica do Estado exige 

o afinamento de posturas que não necessariamente são harmônicas e por vezes produzem 

conflitos internos: 

 

por mais que estejamos lá com os detentores e falemos sobre salvaguarda, autonomia, somos 

agentes de tutela também, né? É uma coisa dúbia... ao mesmo tempo que as nossas políticas 

querem autonomia, como toda política do Estado é uma política de tutela... [...] as outras 

pessoas pensam que o que a gente faz é lindo porque a gente vai lá na comunidade, mas não 

pensam por esse outro lado, né? 
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Conversando sobre o assunto, compartilham-se entendimentos de que às vezes estamos 

distantes de promover participações das maneiras como se idealizou, principalmente porque se 

costuma desejar a participação, mas ao mesmo tempo se conduz pesquisas com coletividades 

que não necessariamente dominam mecanismos para desempenhar tal feito. Nessa perspectiva, 

reconhece-se que existe uma função pedagógica na política de patrimônio. Ana Paula diria: 

 

a gente tem que entender que as pessoas que a gente acessa com a política de patrimônio são 

pessoas que não sabem o que é patrimônio, sabe? Então é difícil você querer participação 

desde o início de pessoas que não tem o conhecimento sobre o que é patrimônio cultural, então 

assim, eu acho que essa participação é uma participação de informação também, é uma coisa 

meio formativa, de valorização... 

 

Os primeiros projetos considerados participativos nos anos 1980 passavam por 

incentivar a presença de agentes locais que já estivessem envolvidos com a causa do patrimônio 

e informar as populações locais sobre as ações de restauração que seriam postas em andamento 

nos municípios. Vimos que era uma maneira tanto de superar as limitações operacionais do 

Iepha como também expressão de posicionamentos políticos por parte de alguns técnicos e suas 

equipes. Mesmo com a passagem das décadas e a entrada dos profissionais do patrimônio 

imaterial, se o peso da decisão do especialista foi mais relativizado na busca por processos de 

pesquisa mais aproximados e pela valorização do encontro com os detentores, ainda existe um 

lugar para o técnico que vai até as populações pesquisadas e quer lhes ensinar sobre as políticas 

do patrimônio e como podem acessar os direitos advindos desse reconhecimento. 

Se a política do registro foi apropriada por diversas coletividades ao longo das duas 

últimas décadas e mobilizada como recurso na reivindicação de direitos, como vimos a partir 

da mobilização das violeiras na ocasião do seminário, esses usos do patrimônio como grito de 

guerra (GONÇALVES, 2012) desenrolam-se entre aqueles que já experimentam processos de 

organização política em outras instâncias. A antropóloga reconhece tais assimetrias: 

 

os grupos só acessam as coisas através da organização política... se o grupo estiver organizado 

politicamente, ele vai acessar os seus direitos de forma mais incisiva, isso em todos os tipos de 

direitos... em um grupo que está muito em conflito, fragilizado, vai ser difícil ele querer, ele ter 

uma participação... vai ser difícil a gente querer dele uma participação primeira... essa questão 

da participação existe, mas eu acho que ela vai existindo no processo... 

 

Nesse caminho, os registros vão, durante a pesquisa, gestando as populações 

diferenciadas que se enquadram na posição de detentores. Acompanhamos no fórum em 

Mutum, por exemplo, as dificuldades de alguns foliões em nomear proposições por não saberem 
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ao certo o que poderiam sugerir e minhas intervenções para lhes instruir sobre o que poderiam 

reivindicar junto ao Iepha e suas prefeituras. Segundo minha colega, é preciso ter consciência 

dessas relações tutelares envolvidas no processo de aprendizagem para superar perspectivas 

que naturalizam a participação: 

 

dos registros que eu participei, por exemplo da viola, eu vi que a participação existiu sim, ela 

existiu porque eles [técnicos] procuraram ouvir os violeiros, claro que ‘o violeiro’ é muita 

coisa, não ouviram todos os violeiros, ouviram um universo de violeiros para a construção do 

processo, mas é uma participação que se deu a posteriori porque o pedido de registro e todo o 

rito do processo que teoricamente tinha que ser participativo primeiro, a gente já sabe que não 

foi assim que aconteceu, mas eu acho que a gente não pode ser ingênuo achando que tudo vai 

ser perfeito... uma coisa é pensar o modelo ideal, o tipo ideal da política e outra coisa é a 

política do jeito que ela é, né? 

 

Acompanhamos muitas situações onde, dadas demandas que não se alinhavam à 

participação dos detentores, despenderam-se esforços para localizá-las e justificá-las em 

alguma origem que poderia ser considerada participativa. Os processos de buscar promover 

essa participação fazem parte da rotina de trabalho da qual falamos agora há pouco. O que 

ameniza de alguma maneira a percepção da tutela nessas ações de gestação é a constatação de 

que nessas pesquisas, que sempre são processuais, nós técnicas também estaríamos aprendendo. 

Vimos em algumas falas que os momentos de encontro com os detentores são às vezes tratados 

como se fossem salas de aula, onde eles seriam os professores e consequentemente nós os 

estudantes. As relações pedagógicas, portanto, viriam em mão dupla: 

 

a gente tem contato com coisas que a gente só tem contato ali, né? Quando eu iria saber sobre 

viola se não fosse aquele registro? A gente se torna um pouco conhecedor de umas coisas que 

a gente só toma contato naquele momento, realmente aos poucos eu fui pegando um pouco o 

ritmo do registro [...] eu sinto até hoje que estou aprendendo, sabe? Não sinto em hora alguma 

que eu domino nada, essa é a verdade... eu sempre vou com muito respeito e calma com as 

coisas que eu estou fazendo porque todo dia é uma coisa diferente... um telefonema que você 

atende, você está tendo que aprender alguma coisa nova... é uma responsabilidade e você quer 

contribuir o máximo que pode com aquilo, eu levo a sério... 

 

A partir da fala, vemos como não se aprendem apenas saberes relacionados aos objetos 

de pesquisa, como também o próprio ritmo do registro. É no cotidiano do trabalho que as 

técnicas da Gerência vão aos poucos dominando os procedimentos, metodologias e premissas 

que envolvem esses processos técnico-administrativos. A antropóloga que já somava dois anos 

de Gerência e acompanhava seu quarto processo de registro, por exemplo, não sentia que 

dominava ainda os saberes-fazeres da política. Em meio às novas demandas que podem chegar 
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a cada telefonema e às experimentações produzidas para respondê-las, vão se formando 

gradativamente os acervos de conhecimentos relacionados à própria prática profissional.  

Pensemos que a antropologia apenas recentemente alcançou seu espaço na Gerência, e 

nas instituições de patrimônio de maneira geral. Desse modo, quando adentramos esses 

escritórios não encontramos necessariamente conjuntos de conhecimentos sedimentados por 

colegas de profissão que já estivessem ali há mais tempo. Na experiência cotidiana, é preciso 

tanto incorporar as práticas de um campo consolidado há décadas, porém relativamente recém 

aberto ao nosso ofício, como também construir a atuação do antropólogo na formulação da 

política – estaríamos também gestando nosso lugar ali? Em meio às demandas diversas e esses 

estranhamentos das técnicas sobre as características de seu trabalho, parece de fato custoso que 

ritos e práticas técnico-administrativas se rotinizem e, assim, as situações desempenham papéis 

decisivos em cada momento. Na percepção da antropóloga, tanto detentores como técnicas 

seriam em algum grau aprendizes. Ao mesmo tempo que em posições assimétricas como 

agentes do Estado e formuladores da política, também seríamos participantes desses processos 

(BÜHLER, 2002). 

É preciso, no entanto, ter um olhar mais distanciado para perceber as ambivalências 

dessas relações onde coexistem cuidado e controle. Na análise sobre a formulação do Plano 

Municipal de Cultura de Belo Horizonte, Davis (2013, 2015) identificou a participação como 

um dos pilares do processo, mas, acompanhado do pilar do planejamento, analisou como a 

elaboração de políticas culturais produz efeitos de criação de uma nova área para a “cultura” e, 

nesse curso, termina por estender o alcance das tecnologias de governo a novos domínios. 

Existe autoridade em poder descrever/prescrever a legitimidade de certas relações em 

detrimento de outras (VIANNA, 2014). Em algum sentido, não continuamos a definir o que é 

patrimônio e aquilo que não é? Davis (2015) observou que muitas situações contrariavam os 

discursos que privilegiavam a participação na medida em que partes importantes das tomadas 

de decisão se davam em circuitos alheios àqueles entendidos como participativos. No Iepha, 

justamente na busca pela garantia da participação de detentores ao longo do processo, às vezes 

vemos as técnicas definindo a partir das mesas do escritório como processos participativos serão 

conduzidos, em alguma medida decidindo por outros como se darão tais processos. Em uma 

fórmula aparentemente paradoxal, decidem sem a participação dos detentores que haverá 

participação. 

Rastrear os agenciamentos dos instrumentos na configuração das políticas públicas a 

partir dos efeitos que produzem, como viemos fazendo até aqui, trouxe-nos duas perspectivas 

que se complementam (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012a). De um lado, acompanhamos seus 
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usos e efeitos na definição de uma autonomia relativa, atendendo às próprias finalidades da 

pesquisa. De outro, observamos como terminam produzindo outros usos e sentidos que 

extrapolam o trabalho da Gerência e organizam relações de poder. 

A partir do momento que os cadastros foram lançados, mesmo como tentativas de 

promover participações mais ampliadas em pesquisas que expandiram suas escalas, 

produziram-se afirmações prévias de que determinadas práticas estavam na mira do patrimônio. 

Consequentemente já se enquadraram certas coletividades e excluíram-se outras. Sobre o 

cadastro dos moinhos de milho e casas de farinha aberto no final de 2019, Luis dividiu: 

 

você não teve uma associação dos produtores de farinha que entendeu aquilo como patrimônio 

e veio nos falar, eu acho que a gente ainda está nomeando o que é patrimônio... uma das 

perguntas que a gente faz é se você acha que a farinha é patrimônio, muitos vão falar que não, 

muitos outros vão falar que sim... aí voltamos naquela discussão sobre o medo de intervir, 

quando a gente fala que vai fazer um inventário das farinhas, nós já estamos falando que 

farinha é patrimônio, não vamos iludir e achar que não... nós podemos registrar enquanto 

patrimônio cultural ou não, agora um bem cultural já é... 

 

Os instrumentos de participação, portanto, operam como dispositivos de gestação e 

gestão das populações envolvidas. Mutuamente configuram coletivos que se tornam alvos da 

política e formas de os gerenciar (SOUZA LIMA, 2002). No caso do cadastro, por exemplo, 

simultaneamente definiu quem poderia ser cadastrado e forneceu para a equipe técnica um 

conjunto de informações que vimos ser utilizado para diversas finalidades e não deixa de 

controlar o acesso a direitos. Como diria minha colaboradora antropóloga, esses dados nas 

mãos do Estado são poder, informação é poder. Acompanhamos tanto os efeitos do cadastro 

para a legitimação dos dossiês de registro como suas definições posteriores sobre quem faz 

parte da salvaguarda e quem potencialmente será considerado/consultado em processos de 

licenciamento ambiental. 

Colocado de outra forma, a produção de peças técnicas seleciona e recorta realidades e 

as (re)constrói ficcionalmente (BRONZ, 2016). No caso da política do registro, notamos a partir 

da fala de Débora que esses recortes são gerados em dois níveis. Por um lado, as necessidades 

de se produzirem políticas públicas estaduais cujo objeto diz respeito a uma prática ou 

expressão que faz parte da vida das pessoas fragmentam identidades – expressão do gestar. Por 

outro, as relações de poder em diferentes escalas que informam os usos que são dados aos 

instrumentos restringem mais ou menos quem poderá acessar os direitos do registro através da 

salvaguarda – face do gerir: 
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acho que tudo na vida é um recorte, no patrimônio imaterial o nosso trabalho sempre é um 

recorte da sociedade mesmo, as caixas do patrimônio são muito restritivas, então a gente está 

falando de determinados grupos e acaba caminhando para um lugar de recorte mesmo... o 

fulano que é congadeiro é também folião, é também benzedor, é também tocador na banda e a 

gente vai desmembrar essa figura em uma série de identidades... infelizmente a gente tem que 

dividir as pessoas porque a gente precisa entender aquela expressão específica dele, né? É um 

recorte nesse sentido de identificar, selecionar, estudar... depois, tem o sentido mais espinhoso 

do que o Estado vai fazer de usos políticos desse bem cultural, então a gente tem um processo 

de registro das violas que contempla desde o cara que toca sozinho na casa dele lá no sertão 

até o cara que está no palco... a política pública vai ser acessada mais por quem? Pelo cara 

do palco, né? Então, na verdade, eu acho que quando eu falo de recorte é um pouco isso: da 

gente entender aquele bem isoladamente para poder fazer uma descrição daquilo e pensar em 

uma política específica, mas também desse recorte de como a salvaguarda vai ser executada... 

 

A instrumentação da ação pública é um meio de orientar as relações entre 

administradores e administrados. Instrumentos, como mapas de percepção e cadastros, podem 

ser entendidos como dispositivos sociotécnicos produzidos por e produtores de interpretações 

sobre o mundo social que ordenam as maneiras como técnicas do patrimônio encontram e 

significam os encontros com detentores (LASCOUMES, LE GALÈS, 2012a). Desse modo, 

estão em exercício micropoderes de decisão e controle sobre determinadas populações. Os 

dados produzidos por esses instrumentos permitiram à equipe da GPI configurar uma visão 

panorâmica sobre folias e violas sem precedentes na administração pública. Apenas munidos 

do cadastro, poderíamos exercer aquele esforço de síntese (SUAUD, 1984) que unificou 

particularidades de mais de 1200 folias para a produção de uma definição generalizante das 

Folias de Minas, por exemplo. 

Além disso, nesse caminho, pensando que os instrumentos criam também os 

especialistas capazes de programá-los e monitorá-los, observamos que foram acionados nas 

relações de poder no interior do Iepha. Com a percepção de sucesso e a incorporação do cadastro 

como instrumento de ação do Instituto, que passou a definir o andamento de uma série de outras 

políticas, acrescentaram-se novas camadas de autoridade ao trabalho dos profissionais da 

Gerência frente aos demais setores, na medida em que concentravam o domínio de uma 

ferramenta que passou a alimentar decisões em outras gerências. Eu mesmo galguei uma 

posição de reconhecimento como estagiário de Ciências Sociais por ter participado de sua 

criação e ser a pessoa responsável pelo monitoramento e sistematização dos dados. Se vimos 

que a balança não demora a pender em favor de outras instâncias quanto mais os usos dos 

cadastros extrapolam as atividades da GPI, em algum grau suas técnicas ainda mantêm certa 

capacidade de decisão em suas mãos, permitindo que joguem com a gestão na medida do 

possível, como diria a gerente, e assim conseguir o que propuseram em seu planejamento. 
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Vemos, portanto, como os usos e efeitos dos instrumentos de participação se espraiam 

em muitas direções. As técnicas da GPI defendem veementemente a promoção da participação 

dos chamados detentores, mas também reconhecem as tendências tutelares envolvidas nesses 

processos. Se essa crença na participação pode parecer inconteste nas interações com outros 

agentes, quando adentramos ainda mais nas reflexões que se produzem entre pares observamos 

que reconhecem – muito mais do que poderíamos pensar que pensam – diversas limitações nas 

maneiras como esses processos andam sendo conduzidos. 

Não por acaso, desde o início do processo de pesquisa junto às comunidades 

apanhadoras de flores sempre-vivas em 2019 entendera-se que não seria participativo, mas sim 

em coautoria. A ideia era que as fichas de inventário fossem preenchidas pelas próprias 

comunidades a partir de oficinas de capacitação com lideranças selecionadas em cada 

localidade para a apropriação da metodologia de trabalho da Gerência, no intento de que o 

processo de registro fosse efetivamente escrito em conjunto. Percebemos com esse fragmento 

de pensamento que parece haver uma percepção de que a participação chega até certo ponto, a 

partir do qual outras dinâmicas precisam começar a ser acionadas. Quando perguntei à minha 

colega sobre essa questão, Ana Paula respondeu que: 

 

tem um limite em você só participar sendo consultado e incorporado ao processo e você não 

só participar, mas também fazer o processo, entendeu? Extrapolar a participação é talvez a 

pessoa já dominar o instrumental do próprio registro dela mesma... eu acho que o patrimônio 

imaterial ainda tem tanta potencialidade que eu acho que é só na experimentação mesmo... eu 

acho que a participação pode extrapolar sim... por exemplo, por que não um grupo entrar com 

uma licitação e ganhar para fazer seu próprio registro, entendeu? Seria super revolucionário... 

incorporar gente das comunidades nas equipes... se os antropólogos sempre falaram sobre as 

outras pessoas, agora elas podem falar sobre elas mesmas... 

 

Luis Mundim, sem deixar de acionar a noção de participação, compartilharia uma visão 

semelhante: 

 

o cadastro, ou ir lá aplicar o mapa de percepção, não necessariamente é participativo, eu acho 

que é nesse ponto que a gente tem que pensar melhor como a gente pode avançar [...] a 

participação não é só ouvir, precisa ser no processo como um todo... eu acho que nós enquanto 

sociedade ainda não amadurecemos alguns conceitos ou algumas ideias [...] mas esses 

processos podem ser efetivamente mais participativos, ter plena participação social, de 

apropriação e utilização desses mecanismos pela sociedade enquanto política pública, para 

seus benefícios próprios... 

 

Concluímos, portanto, que, se à primeira vista poderia parecer que essas técnicas 

acreditam ingenuamente na participação mascarando relações veladas de autoridade, vemos que 
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se acredita que ainda há longos caminhos a serem percorridos248. No entanto, enquanto não se 

produzem revoluções tais como as imaginadas por minha colega, que permitam às pessoas de 

direito da política de patrimônio imaterial dominarem as regras do jogo ao seu favor, sem 

intervenções dos agentes do Estado, essas profissionais entendem que seu papel é tentar se aliar 

aos detentores sempre que possível na produção de ativismos que façam proveito daquelas 

relações tutelares para também negociarem com as mesmas regras desse jogo, cujas peças 

muitas das vezes são decididas em outros espaços. 

Essas percepções não prescindem o reconhecimento de que no trabalho como técnicas 

precisam responder e por vezes se imiscuírem nos interesses gestionários, levando à produção 

e reprodução de dispositivos que terminam servindo ao controle de populações. Mas, se tutela 

está intrinsecamente associada à participação ou se outros jeitos podem ser produzidos, as 

intenções dessas profissionais em suas percepções sempre passam pelas resistências nas 

margens às unilateralidades. Entre a reflexão crítica e a prática que precisa ser mobilizada no 

dia a dia, vai-se usando do que se tem à mão e buscando formalizar o que já está mais ou menos 

rotinizado, até que se produzam novas possibilidades mais próximas das ideias que se têm sobre 

como podem ou devem ser instruídos os processos participativos – se é que continuará se 

tratando de participação, ou será coisa outra. As técnicas do patrimônio imaterial defendem sim 

a participação, mas quando descortinamos os bastidores encontramos que essa defesa é em 

primeiro lugar tática. Para a formulação e implementação da política do registro, a premissa da 

participação mostra-se em si mesma política. 

  

 
248 Se, para Davis (2015), os arranjos produzidos entre participação e planejamento foram capazes de produzir uma 

rede de sentido eficaz no sentido de não abalar a crença em um modelo de Estado cada vez mais participativo, 

racionalizado, democrático e técnico, percebo diferenças em relação aos formuladores da política de patrimônio 

imaterial no Iepha. Minhas colegas criticaram e questionaram diariamente as limitações de tal crença. Podemos 

considerar os contextos políticos abrangentes que se mostraram muito distintos entre 2012, ano em que Davis 

acompanhou a criação do Plano Municipal de Cultura de Belo Horizonte, e 2019: acredito que a guinada 

conservadora no país tem suscitado posicionamentos mais reflexivos na Gerência. Encontrei no meu retorno à GPI 

que minhas colegas se sentiam mais autorizadas a explicitar suas críticas, na percepção da ameaça aos 

procedimentos e premissas configuradas ao longo dos anos.  
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PARA ALINHAVAR: PARTICIPAÇÃO COMO POLÍTICA 

 

Concluímos esta parte chegando ao terceiro sentido atribuído à participação pelas 

pessoas que pensam e executam as políticas de patrimônio em Minas Gerais. Primeiramente, 

compreendemos que a participação opera como estratégia durante os processos de formulação 

das premissas e metodologias de trabalho da Gerência. Depois, como instrumento ao longo da 

instrução de processos de registro sob a forma de mapas de percepção, entrevistas e cadastros. 

Finalmente, os atravessamentos suscitados pelos eventos pós-registro fazem com que a 

participação seja acionada explicitamente como política. Ao longo dos capítulos anteriores, 

observamos como noções de participação não apenas se perpetuam nas produções da Gerência 

de Patrimônio Imaterial como também se estendem para além de seu escritório, alcançando 

ações de outras gerências e parcerias com outros agentes. Nesses processos, são mobilizadas 

tanto na formulação de políticas públicas do Iepha como acionadas nas relações de poder que 

se entrelaçam nos interstícios de tais políticas. 

A partir da produção dos eventos que celebraram os registros das folias e dos saberes e 

expressões associadas às violas, observamos no capítulo sete que concorrem noções a depender 

de quem as estão mobilizando. Acompanhamos uma gestão interessada em promover ações 

como parte de sua política de governo: no caso das folias, desejava-se de certo modo conquistar 

o gosto da população e desviar os olhares das crises que se desencadeavam no governo 

abrangente; com as violas, passava por demonstrar as conquistas alcançadas pelo mandato 

durante os quatro anos e apresentar seu legado na busca pela reeleição. Enquanto no primeiro 

caso, tantas coisas se sucederam ao ponto de o registro assumir o menor dos espaços, no 

segundo, a pesquisa foi colocada sob o holofote, principalmente a partir dos dados do cadastro, 

como atestado do alcance das políticas culturais por todas as regiões do estado.   

Nesse sentido, começamos a perceber que, independentemente dos esforços de pesquisa 

que se produzem no interior da Gerência, os resultados dos processos de registro desdobram-se 

em usos externos que atendem a outras finalidades e por vezes prescindem o conteúdo 

elaborado pelo trabalho técnico. Durante o capítulo oito, fomos incrementando essa percepção 

ao encontrar uma diversidade de relações nas quais as técnicas da GPI não dominam mais 

necessariamente as interpretações que resultam de suas produções. Posições ambivalentes são 

assumidas nas interações com as chefias, com técnicos de outros setores, prefeituras, empresas 

privadas e com os próprios detentores. Nesses processos, vimos que a noção de participação é 

mobilizada pela equipe em muitos casos para informar suas decisões e minimamente tentar 

manter certo controle sobre as situações.  
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No trabalho realizado pela Gerência em si, encontramos que a participação dos 

chamados detentores segue como premissa para conduzir a continuidade da política e é 

entendida como um processo. A execução da salvaguarda coloca para as técnicas a necessidade 

de seguirem acompanhando as populações pesquisadas e procura-se manter seu envolvimento 

nas ações que são desenvolvidas. Com a ampliação da salvaguarda na mesma proporção das 

escalas dos registros, o cadastro continuou sendo mobilizado para atender as demandas da 

própria Gerência, como selecionar a folia a ser filmada para o documentário, bem como as 

solicitações vindas de cima, a exemplo da escolha das folias que foram convidadas para o dito 

cortejo naquele dia 06 de janeiro. Acompanhamos também os inícios da formalização dos 

fóruns de escuta como um novo instrumento que veio para fortalecer a chamada participação 

nos encontros face a face e assim superar alguns limites do cadastro. 

Se, de certa forma, as percepções de sucesso dos cadastros foram reiteradas quanto mais 

se conheciam os desdobramentos em diferentes municípios, suas limitações foram sendo cada 

vez mais expostas à medida que os estudos de impacto cultural começaram a exigir informações 

que não estavam à disposição da equipe, mesmo com a reunião de um volumoso banco de 

dados. Observamos, no entanto, que os dados do cadastro reverberaram e ganharam vida própria 

na forma de dados espaciais compartilhados para outros setores e que as reflexões das técnicas 

da GPI não impediram a fixação de certas informações em detrimento de outras, na produção 

de verdades excludentes. No estabelecimento de parcerias necessárias com grandes 

empreendimentos que extrapolavam seu poder de decisão, restava-lhes manterem-se alinhadas 

aos seus posicionamentos políticos e começar a pensar em formas de garantir a continuidade da 

participação. A salvaguarda trouxe a necessidade de revisar os modos como os registros haviam 

sido instruídos até então e passou-se a encarar aquelas situações como oportunidades para 

contornar algumas fragilidades dos processos concluídos. 

Nesse momento, mais do que percebia anteriormente, encontrei a participação como 

tópico rotineiro de discussão e reflexão. Os balanços de poder colocam as técnicas da GPI em 

posições mais ou menos assimétricas nos encontros com os detentores. Às vezes, veem-se 

obrigadas a aceitar negociações das quais não participaram, mas tentam sempre voltar para o 

lado daqueles na defesa de seus direitos. Nessa lógica, se era preciso depender de 

licenciamentos ambientais para caminhar no planejamento, que se aproveitasse de tais termos 

de compromisso para promover fóruns de escuta, conhecendo mais e qualificando o que já se 

conhece. Se precisavam integrar a organização de um evento estranho ao patrimônio que estava 

sendo registrado, que ao menos pudessem escolher quem seriam os foliões a conhecer o 

governador. Nesses processos, assumem posições tutelares, mas também reconhecem, ao 
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menos em partes, que o fazem. As reflexões sobre as possibilidades e limitações de promoção 

da participação, portanto, movem o trabalho daquelas profissionais. 

Concluímos, dessa maneira, que os instrumentos de participação modificaram as ações 

que são executadas pelo Iepha e impactaram como técnicos pensam e operacionalizam as 

políticas de patrimônio em Minas Gerais. Nesse caminho, cadastros extrapolaram sua criação 

como instrumento e assumiram o lugar de política, fosse em sua transformação à política 

pública no Instituto, fosse na produção de saberes que exerceram novas formas de controle 

sobre as populações registradas, ou nas mediações de relações de poder que se negociam entre 

Gerência e outros espaços. Conhecemos profissionais que acreditam na participação, 

empenham soluções criativas para promovê-la frente às diversas situacionalidades e que, 

mesmo deslizando entre posições ambivalentes, ora definindo mais, ora menos as tomadas de 

decisão, procuram se aliar na garantia de acesso dos detentores aos seus direitos. Nas políticas 

do imaterial, participações atuam como estratégias, instrumentos e políticas propriamente ditas. 
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CONCLUSÕES, POR ORA 

 

FIGURA 22 – Estagiário da GPI mediando oficina de mapa de percepção 

 
Oficina de mapas de percepção com quilombolas de Boa Morte e Chacrinha 

dos Pretos, na Fazenda Boa Esperança, em Belo Vale/MG, 19 de junho de 

2016. Arquivo pessoal. 

 

A fotografia acima foi tirada pelo gerente de patrimônio imaterial do Iepha e divulgada 

em suas redes sociais na ocasião da realização de uma oficina de mapas de percepção do Projeto 

Refazenda. O projeto, conduzido em parceria pelo instituto estadual mineiro e o Instituto 

Inhotim249, tinha como objetivo a “revitalização” da Fazenda Boa Esperança, tombada pelo 

Iphan em 1959 e pelo Iepha em 1975, no município metropolitano de Belo Vale. A intenção 

era tornar parte do processo os quilombolas de Boa Morte e Chacrinha dos Pretos, moradores 

do entorno que mantinham relações ancestrais com o território da fazenda desde a época da 

produção de café, pensando usos e apropriações que tivessem sentido para aquelas 

comunidades. Assim como as pesquisas e processos que observamos ao longo da dissertação, 

 
249 O Instituto Inhotim é um museu a céu aberto, localizado em Brumadinho, região metropolitana de Belo 

Horizonte. Originalmente criado para abrigar a vasta coleção particular de Bernardo Paz, empresário da área de 

mineração e siderurgia, o museu reúne um importante acervo de arte contemporânea, ao mesmo tempo que é 

atravessado por controvérsias. Paz foi condenado a prisão por lavagem de dinheiro em 2017.   
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o projeto foi atravessado por ruídos e embaraços, assim como potências e conquistas, nas 

mediações entre interesses da gestão e reivindicações quilombolas. 

Podemos ver na foto o pesquisador que aqui escreve, à época estagiário na GPI há cerca 

de oito meses, participando em uma de suas primeiras oficinas de mapas de percepção. Observa 

de cima, enquanto os moradores da região, próximos ao chão, desenham o mapa com as 

“referências culturais” de sua comunidade. A configuração da cena, nesse momento que ficou 

congelado pelo registro fotográfico, suscita algumas provocações que viemos discutindo até 

aqui. Estou ali próximo àquelas pessoas, informado pelas boas intenções de envolvê-las no 

processo de pesquisa e satisfeito com os resultados que pareciam estar sendo alcançados. 

Permaneço, no entanto, em uma posição liminar: relativamente distanciado, em pé, mas 

arqueado sobre o mapa, querendo acompanhar os desenhos e traços dos participantes que iam 

transformando o papel Kraft em dados de pesquisa. Ao mesmo tempo afeito à participação, mas 

mantendo uma visão panorâmica que os demais presentes não tinham; perto e longe.  

Esse distanciamento relativo deflagra-se ainda mais se considerarmos o lugar do 

gerente. Ausente da foto, é o observador externo que por trás do celular enquadra e fixa a 

situação, para depois divulgá-la nas mídias como registro dos processos participativos do Iepha. 

Os quilombolas parecem imersos na dinâmica, performando relações entre si e construindo 

juntos o mapa, aparentemente alheios à minha presença e ao do historiador que fotografa. 

Compenetrados em sua confecção, escapa de nosso alcance compreender o que significou para 

aqueles participantes relatar e registrar em papel elementos e situações de suas histórias e como 

a atividade reverberou depois. Na condução do Projeto Refazenda, os mapas foram recolhidos 

pelos técnicos do Inhotim, transcritos, analisados e transformados em um relatório diagnóstico 

de pesquisa e um plano de educação para o patrimônio a ser desenvolvido com aquelas mesmas 

comunidades. Com essa breve descrição, acredito que estamos de frente para as ambivalências 

que permeiam a promoção de momentos participativos nas políticas públicas.   

Na apresentação da dissertação, trouxe as perguntas que guiaram meu processo de 

pesquisa e escrita. Estive interessado em compreender como a participação era pensada e 

promovida por técnicas e técnicos da Gerência de Patrimônio Imaterial do Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais na condução de suas atividades. A partir do 

acompanhamento e atuação no trabalho cotidiano da Gerência, junto às demais técnicas, e da 

leitura e análise de documentos por nós produzidos, busquei investigar quais eram os usos e 

efeitos da participação na elaboração e implementação das políticas públicas de patrimônio 

imaterial em Minas Gerais. 
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Podemos dizer que diversas noções de participação apareceram nas práticas e discursos 

de técnicas/os do patrimônio ao longo da pesquisa. A participação foi entendida ora como 

escuta, ora como consulta. Às vezes, assumia uma função pedagógica de informar as 

populações sobre os projetos em andamento, às vezes, pretendia envolvê-las mais diretamente 

nos processos de pesquisa como interlocutoras ou parceiras. Foi ferramenta para geração e 

análise de dados em processos de registro, presumida como dispositivo de mobilização para 

acesso a direitos, além de recurso na montagem de imagens do governo estadual. Enfim, os 

significados que rondam a participação variam e fazem jus à polissemia do termo. Circulam 

diferentes entendimentos na condução da política a depender das relações que se estabelecem 

entre técnicas, gestores e os chamados detentores. Faz diferença quem participa, quando, como 

e por quê. 

Mas, não intencionei encontrar uma definição conceitual para participação. As 

interpretações multiplicam-se em cada contexto e quaisquer tentativas de fechamento 

enfraqueceriam a potência da noção. O que pretendi discutir foi que, de uma maneira ou de 

outra, essas várias interpretações associam-se a alguns sentidos que parecem mais recorrentes 

no trabalho cotidiano. Até o momento, identifiquei três deles nas práticas de minhas colegas, 

na compreensão de que a participação parece ser operada ao mesmo tempo como estratégia, 

instrumento e política. Esses sentidos expandem as possibilidades de usos e efeitos da 

participação e foram configurados nas formulações diárias das atividades associadas aos 

patrimônios imateriais no Iepha como respostas às relações de poder que se exercem entre os 

agentes que assumem diferentes lugares na produção das políticas de registro.  

Na primeira parte, acompanhamos as configurações da noção de participação, cujas 

origens são atribuídas por técnicos/as do instituto mineiro às iniciativas de alguns profissionais 

nos anos 1980 que já pretendiam desenvolver projetos com a presença das populações locais. 

A partir de construções narrativas que pretenderam diferenciar a trajetória do Iepha das 

tendências convencionalizadas da política federal, observamos os estranhamentos associados à 

chegada dos patrimônios imateriais e como a participação dos chamados detentores, 

principalmente pela priorização de pedidos de registro encaminhados pelas “comunidades”, 

começou a ser acionada como estratégia para continuar na produção de pesquisas que já eram 

consideradas colaborativas. 

Com a criação da gerência específica para a política de registro, vimos como aquelas 

premissas que circulavam entre profissionais e iam se fixando por meio de notas técnicas foram 

sendo formalizadas a partir da criação de uma metodologia própria que passou a diferenciar a 

GPI de outras gerências que perpetuariam modos mais antigos de trabalhar. Nas relações com 
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outros setores, essa metodologia considerada participativa é comumente promovida por 

técnicas que acreditam na participação como prova da importância das políticas de registro e 

salvaguarda na medida em que sentem que os tombamentos conformam o coração do Instituto. 

Na segunda parte, adentramos nos processos de instrução dos registros das Folias de 

Minas e dos Saberes, Linguagens e Expressões Musicais da Viola em Minas Gerais. A intenção 

foi rastrear como aquelas premissas e metodologia que tinham minimamente se sedimentado 

na Gerência foram mobilizadas em processos específicos de pesquisa. Viajamos e trabalhamos 

com técnicas que se viam na necessidade de operar mediações entre vários interesses de chefias 

do Iepha e da Secretaria de Estado de Cultura, prefeituras e detentores. Nas relações entre os 

entendimentos técnicos e as demandas de uma gestão que ampliou as escalas dos registros e 

visualizou nos patrimônios imateriais possibilidades de publicizar uma imagem positiva para o 

governo abrangente, instrumentos de participação foram adaptados e criados para atender as 

exigências superiores sem deixar de promover na visão das técnicas o envolvimento de foliões 

e tocadores e fazedores de viola naqueles estudos. 

Em comparação, percebemos como os esforços de rotinização da metodologia 

coexistiam com as situacionalidades da pesquisa. Suas possibilidades dependeram de variáveis 

operacionais, financeiras, gestionárias e relacionais que na percepção das técnicas acabaram 

resultando em participações, e consequentemente dossiês de registro, diferentes. A criação do 

cadastro e a análise de seus dados desempenhou um papel central na construção de cenários 

que convenciam sobre o alcance estadual das pesquisas e na definição dos próprios objetos que 

foram apresentados para registro, mais ou menos relativizados pelos dados das incursões de 

campo segundo os modos como tinham acontecido. 

Finalmente, na terceira parte, ocupamo-nos em compreender os desdobramentos dos 

processos de registro que acompanháramos. Passamos pelos eventos que marcaram as reuniões 

do Conep para registro das folias e dos saberes e expressões associadas às violas e, nessas 

ocasiões, observamos que aquelas pesquisas de abrangência estadual foram acionadas como 

atestados das realizações de uma gestão que buscava a satisfação do eleitorado e a reeleição. 

Nesse movimento discursivo, a participação, traduzida como o número de cadastros recebidos, 

era apresentada como política da gestão e representava seu sucesso em fortalecer as parcerias 

com as prefeituras municipais. Aquelas situações demonstraram que, uma vez concluídos os 

processos de registro, as premissas e instrumentos de participação extrapolam o controle das 

técnicas da GPI e adquirem usos e efeitos que não estavam inicialmente pensados durante a 

pesquisa. 
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Na Gerência, os instrumentos participativos seguiram sendo acionados pelas técnicas 

para garantir o envolvimento de detentores nas conduções da salvaguarda, mas os estudos de 

impacto cultural para fins de licenciamento ambiental expuseram suas fragilidades e motivaram 

reflexões sobre a própria participação, ao mesmo tempo que sua transformação em dados 

espaciais contribuiu para a fixação de verdades em outros setores. No estabelecimento das 

parcerias com grandes empreendimentos, novamente a promoção da participação apareceu nos 

termos de referência como tentativa de aproveitar aquelas situações consideradas estranhas para 

incrementar as informações da Gerência e minimizar os impactos sobre detentores. 

Observamos, portanto, como aquelas técnicas, nas tensões entre rotinizações e 

situacionalidades que caracterizam a política, reconhecem que assumem posições ambivalentes 

e sua crença na participação não é tão ingênua. Ao contrário, nas práticas de poder que 

sustentam as relações entre uma heterogeneidade de agentes, a defesa da participação é 

informada por posicionamentos políticos deliberados. 

Uma vez compreendendo esses sentidos da participação e identificando os usos que 

permitem nas práticas de técnicas e técnicos do patrimônio com seus respectivos efeitos, 

poderíamos sistematizar nossas conclusões da seguinte maneira: 

 

FIGURA 23 – Sentidos, alguns usos e efeitos da participação nas práticas de técnicas da GPI 

 

      Formulação própria (2020). 
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Visivelmente, esses três sentidos complementam-se e coexistem nas formulações e 

implementações das políticas de patrimônio imaterial no Iepha. Minha proposta analítica 

pretendeu apenas identificar algumas dimensões para que pudéssemos dedicar-lhes olhares 

mais densos, mas essas divisões configuram giros de perspectiva sobre um mesmo fenômeno. 

Ao rastrear a participação, terminamos por percorrer os funcionamentos das próprias políticas 

de patrimônio imaterial. De maneira geral, a partir do caso de Minas Gerais, entendemos que 

os processos de produção dessas políticas públicas, que acabam de somar duas décadas de 

regulamentação no país, são movidos por experimentações. Dependem da atuação de 

profissionais com disposições criativas para usar do que se tem à mão, ou criar ferramentas 

quando as anteriores se mostram insuficientes, na instrução de procedimentos técnico-

administrativos que se pretendem sedimentados, mas seguem em constantes transformações. 

No Iepha, a metodologia de trabalho da GPI não está sistematizada em manuais, 

cartilhas ou normas muito formalizadas. Os conhecimentos vão se produzindo e aos poucos se 

perpetuando nas atividades da equipe. Observamos que as noções de participação, muito mais 

que inscritas nas legislações, foram sendo configuradas no fazer diário das técnicas, em resposta 

às demandas que batem à porta e exigem posicionamentos. Parece que a política se constitui a 

partir da prática, mais que o contrário (MOSSE, 2005). Diversamente do que foi analisado por 

Davis (2015), os ideais participativos previamente estabelecidos na Gerência tendem a ser 

performados nas ações cotidianas, pois foram acumulados gradativamente no trabalho. 

Vimos ainda como um encontro de variáveis define as situações e é preciso aproveitar 

das oportunidades e parcerias que aparecem para contornar constrangimentos e dar andamento 

ao planejamento. Os registros conformam processos abertos, sempre em construção. 

Observamos como complementam uns aos outros e as demandas da salvaguarda fazem com 

que técnicas revisem registros anteriores e pensem alternativas para a instrução dos próximos. 

Nesses processos, procurei demonstrar como devemos olhar atentamente para as múltiplas 

relações que se exercem nos diferentes momentos. As políticas de patrimônio cultural 

extrapolam os encontros entre técnicos e os chamados detentores, abrangendo uma diversidade 

de outros agentes, sejam funcionários de outros setores, chefias, secretários de cultura, prefeitos 

e empresários, que desdobram as várias camadas e feixes que configuram as representações do 

que chamamos de Estado. Espero, portanto, ter demonstrado os duplos efeitos dos patrimônios 

como processos políticos: formulações de políticas públicas e atravessamentos de poder. 

Nesse caminho, acompanhando principalmente as pesquisas com as folias e as violas no 

meu tempo de estágio (2015-2017) e seus desdobramentos posteriormente como analista 
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(2019), rastreamos indiretamente as transições de governos e a escalada das interferências do 

cenário político abrangente na condução da política, quanto mais avançávamos no tempo em 

direção ao momento que estamos vivendo. O contexto brasileiro atual anda marcado pelos 

fortalecimentos dos movimentos de direita e as eleições de governantes conservadores que 

passaram a empreender processos mais ou menos explícitos de ataques e desmontes às 

instituições e às políticas culturais. 

Souza Lima e Facina (2019) atentam para o fato de que, ao longo dos últimos tempos e 

em diversas áreas da vida social, tecnologias neoliberais de governo vieram se instalando 

concomitantemente ao que parecia ser a construção de uma democracia participativa no Brasil. 

Os processos eleitorais de 2018 vieram como surpresa para alguns, porém seus sinais já vinham 

se desenhando há algum tempo. Essa percepção indica as potencialidades dos estudos sobre as 

práticas de poder para qualificar as compreensões sobre os processos de patrimonialização no 

país. Investigações reflexivas sobre as formulações e implementações das políticas de 

patrimônio cultural têm sido feitas cada vez mais, porém entendo que seus impactos seguem 

tímidos, uma vez que as narrativas que celebram a diversidade e o sucesso da participação ainda 

são muito reproduzidas nos discursos acadêmicos e institucionais. No momento em que esses 

novos (ou antigos?) processos de formação do Estado começam a se desenhar, é preciso dar um 

passo em direção ao estranhamento crítico e identificar limitações e potências para, aí sim, 

seguir na defesa consciente de propostas democráticas de política pública. Desejo que minha 

pesquisa tenha contribuído minimamente para a compreensão desses fazeres Estado.    

Nos estudos de políticas públicas, esta dissertação dialoga com tendências muito 

recentes que procuram compreender os processos de formulação e implementação a partir dos 

instrumentos da ação pública (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012a; 2012b), assim como das 

capacidades cognitivas de seus formuladores (FARIA, 2003; SZWAKO; LAVALLE, 2019). 

Com a análise de seus discursos e práticas, entende-se que as pessoas interpretam a política e a 

partir disso fazem-na girar. Acrescenta-se o fato de que, ao rastrear os usos e efeitos da 

participação na prática das técnicas do patrimônio uma vez implementada a política, minha 

pesquisa tenta contribuir no movimento de superação da escassez de estudos “pós-decisão” 

(FARIA, 2003). 

Nas pesquisas com patrimônios culturais, pretendi trazer contribuições a partir dessa 

etnografia no escritório somando forças às tendências recentes de voltar os olhares etnográficos 

para a atuação dos profissionais nos processos de patrimonialização. Estudos com os grupos 

chamados detentores seguem relevantes, ainda mais em um contexto que prenuncia a expansão 

dos usos gestionários do patrimônio, porém assumir patrimônio como política pública e encarar 
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as práticas de poder que informam suas conduções nos meandros das instituições mostra-se 

premente. 

Nas entrelinhas, também procurei discutir algo sobre as relações entre antropologia e 

patrimônio. Acredito que nós antropólogos e cientistas sociais que atuamos profissionalmente 

na área do patrimônio cultural como técnicos, gestores ou consultores, carregamos 

potencialidades teórico-analíticas para o adensamento das investigações antropológicas sobre 

políticas públicas, apontando para uma quarta tendência não prevista por Leirner (2013)250. 

Trabalhar diretamente na formulação das políticas e a partir desse lugar decidir compreendê-

las etnograficamente expande as possibilidades (e os dilemas) do fazer antropológico. 

Ainda, a partir do estudo no instituto estadual mineiro de patrimônio, espero ter 

contribuído para o registro de sua história institucional e suas experiências de trabalho, em um 

campo de investigação que ainda é muito dominado pelas experiências do instituto federal. 

Continuarei explorando as particularidades de Minas Gerais e seus diálogos com o contexto 

brasileiro mais amplo em trabalhos futuros. Pesquisas em instituições estaduais e municipais 

de patrimônio carregam as potências de expandir e diversificar nossas compreensões ao trazer 

para a discussão novas situações empíricas, historicidades e temporalidades próprias e outras 

maneiras de se pensar e produzir patrimônios que podem contribuir para o tensionamento das 

narrativas hegemônicas nas quais muitas pesquisas ainda deslizam.  

Finalmente, as condições da etnografia exigiram pensar em métodos e saídas menos 

convencionais para a construção da pesquisa. Os estudos sobre práticas de poder evidenciam as 

políticas (e assimetrias) de representação que informam a produção do conhecimento 

antropológico e provocam o descentramento da “observação participante” como metodologia 

emblemática da disciplina (NADER, 1972; MOSSE, 2005; SOUZA LIMA, FACINA, 2019). 

Precisei encontrar ferramentas e tempos que condissessem com os ritmos da política e 

reconhecessem meu próprio posicionamento no exercício das redes de relações de poder sobre 

as quais estava escrevendo. 

Foi fundamental nesse processo entender-me como participante-insider e assumir 

minhas próprias memórias e noções naturalizadas do ofício como dados etnográficos (MOSSE, 

2005; BRONZ, 2016), além de combinar as situações analisadas com os documentos 

 
250 Em um balanço sobre os estudos antropológicos de políticas públicas, Leirner (2013) propõe uma tipologia para 

as relações entre antropólogos/as e Estado que informariam tais pesquisas. Seriam elas a cooptação política direta, 

quando profissionais prestam serviços que atendem demandas estatais específicas, como em setores de estratégia 

ou relações públicas nas forças armadas; a análise e cooptação política indireta, quando antropólogos/as se 

envolvem com políticas públicas por causa de suas pesquisas iniciais; e a análise política direta, quando instituições 

e agentes governamentais são tomados como objetos de pesquisa por antropólogos/as que trabalham 

exclusivamente (ou quase) em espaços acadêmicos. 



276 

 

produzidos (VIANNA, 2014). Na união entre práticas e documentos, pude entrelaçar o que era 

falado e experimentado com o que era escrito e sedimentado. Entrei em contato tanto com as 

classificações e compreensões informais do cotidiano como com os discursos oficiais e as 

seleções do que se considera relevante para ser fixado em texto. 

Durante a pesquisa, mostrou-se inevitável reunir fragmentos que compõem a trajetória 

de técnicos/as no Iepha de maneira a compreender mais densamente os sentidos da participação 

em suas práticas atuais. A tendência dos estudos sobre poder parece estar na promoção de 

pesquisas sociohistóricas que tensionem a produção de presentes etnográficos e mergulhem nos 

desafios de compreender antropologicamente as historicidades dos processos sociais que fazem 

Estado (SOUZA LIMA; FACINA, 2019).  

Ao acompanhar as práticas cotidianas de técnicas e técnicos do patrimônio na produção 

das políticas do imaterial, encontrei profissionais que assumem posições ambivalentes nas 

relações com detentores, instâncias hierarquicamente superiores e outros agentes; gerenciam 

cotidianamente saberes e emoções na conciliação de situacionalidades e rotinizações; e 

acreditam (criticamente) na participação. Como noção presumida, mas não definida na 

legislação, e rotineiramente configurada nos meandros do trabalho, é a maleabilidade na 

definição de participação que permite àquelas técnicas fazerem usos criativos e encararem seus 

efeitos heterogêneos. Nesses processos, a participação opera ao mesmo tempo como estratégia, 

instrumento e política. 

Será interessante acompanhar nos próximos anos como esses sentidos de participação 

permanecerão ou se transformarão na atuação dos profissionais do patrimônio mineiro, em 

contextos políticos que tensionam as premissas democráticas da mobilização social. Com a 

tessitura de diálogos entre áreas afins, mas nem sempre aproximadas, das ciências sociais e a 

escolha por assumir como foco de estudo as práticas dos agentes mais diretamente responsáveis 

pela política em um instituto estadual, espero ter acrescentado novos caminhos para uma 

compreensão mais profunda sobre as operações do patrimônio cultural e, mais amplamente, 

sobre a participação na condução de políticas públicas no Brasil. 
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ANEXOS 

Anexo 01 – Mapas de Minas Gerais e Belo Horizonte 

 

FIGURA 24 – Divisões político-administrativas de Minas Gerais e municípios citados na 

dissertação 

 
No mapa, pode-se ver as divisões político-administrativas do estado de Minas Gerais em mesorregiões, 

microrregiões e municípios. Os pontos que marquei indicam municípios que apareceram durante a 

dissertação. Serro representa os dez outros municípios no entorno distribuídos nas mesorregiões 

Metropolitana de Belo Horizonte e Jequitinhonha onde foi identificado o Modo de Fazer o Queijo 

Artesanal da região do Serro. Adaptado de Landau et al (2018). Fonte dos dados: Malha municipal digital 

relativa a 2015 (IBGE, 2016). Acesso em 01 fev. 2020251.  

 

 

 

 

 

 
251

LANDAU, Elena Charlotte; SILVA, Gilma Alves da; MOURA, Larissa; HIRSCH, André; GUIMARÃES, 

Daniel Pereira. Dinâmica Espaço-Temporal da Produção de Animais da Cadeia Produtiva do Milho no Estado de 

Minas Gerais entre 1990 e 2016: Suinocultura. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, v. 165, Embrapa, 2018. 
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FIGURA 25 – Região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais 

 

 Fonte: Soares et al (2011)252. Acesso em 01 fev. 2020. 

  

 
252

SOARES, T. L.; PEREIRA, R. B.; FERREIRA, G. L. L.; OLIVEIRA, K. C. de; CARVALHO, P. F. B. 

Zoneamento Morfológico-Funcional da Região Metropolitana de Belo Horizonte-MG e Estágio de 

Desenvolvimento Econômico de seus Municípios. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, 14., 2011, Rio de 

Janeiro. Anais… Rio de Janeiro, 2011. 
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FIGURA 26 – Belo Horizonte e suas regionais, destaque para o centro da cidade 

 

O Iepha está localizado na regional Centro-Sul da capital mineira. No destaque, a linha tracejada indica 

a Avenida do Contorno, limites da cidade originalmente planejada em finais do século XIX. A estrela 

corresponde ao instituto mineiro de patrimônio e o triângulo, à Praça da Liberdade. Adaptado da base 

de dados BHMap/PBH (2020).  
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Anexo 02 – Patrimônios tombados pelo Iepha (1975-1977) 

 

QUADRO 01 – Patrimônios tombados pelo Iepha entre 1975 e 1977 

Patrimônio tombado Ano 
Livros do 

tombo* 
Palácio da Liberdade (Belo Horizonte) 1975 I, II, III 
Arquivo Público Mineiro (idem) 1975 II, III 
Fazenda da Boa Esperança (Belo Vale) 1975 I, II 
Fazenda da Posse (Santana dos Montes) 1975 II 
Conselho Deliberativo e Câmara Municipal (Belo Horizonte) 1975 II, III 
Parque Municipal Américo Renê Giannetti (idem) 1975 I 
Quinta do Sumidouro (Pedro Leopoldo) 1976 II, III 
Basílica de Santa Luzia (Santa Luzia) 1976 II 
Casa da Rua Direita nº 101 (idem) 1977 III 
Edifício do Necrotério do Cemitério do Bonfim (Belo Horizonte) 1977 II 
Pirulito da Praça Sete (idem) 1977 III 
Catedral de Nossa Senhora da Boa Viagem (idem) 1977 II, III 
Praça da Liberdade (idem) 1977 I, II, III 
Palácio da Justiça Rodrigues Campos (idem) 1977 II, III 
Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Couto de Magalhães de Minas) 1977 II 
Capela de Nosso Senhor Bom Jesus de Matozinhos (idem) 1977 II 
Fazenda Boa Vista dos Martins (Brumadinho) 1977 II 
Igreja de Nossa Senhora da Assunção da Lapa (Ravena/Sabará) 1977 I, II 
Fazenda dos Macacos (Conselheiro Lafaiete e Cristiano Otoni) 1977 III 
Igreja Matriz de Santo Antônio (Mateus Leme) 1977 I, II 
Lagoa e Lapa do Sumidouro (Pedro Leopoldo) 1977 I 

*Livros do Tombo: I - Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; II - Livro do Tombo de 

Belas Artes; III - Livro do Tombo Histórico, das obras de Arte Históricas e dos Documentos Paleográficos 

ou Bibliográficos; IV - Livro das Artes Aplicadas. Elaboração própria (2019). 
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Anexo 03 – Patrimônios registrados/inventariados pelo Iepha (2002-2019) 

 

QUADRO 02 – Patrimônios registrados/inventariados pelo Iepha entre 2002 e 2019 

Patrimônio Ano 
Abrangência 

espacial 

Livro de 

registro 

Modo Artesanal de 

Fazer o Queijo do 

Serro 

2002 Regional Saberes 

Modo Artesanal de 

Fazer o Queijo do 

Serro 

2012 Regional Saberes* 

Festa de Nossa 

Senhora do 

Rosário dos 

Homens Pretos de 

Chapada do Norte 

2013 Local Celebrações 

Comunidade dos 

Arturos 
2014 Local Lugares 

Inventário Cultural 

do Rio São 

Francisco 

2015 Regional -** 

Folias de Minas 2017 Estadual Celebrações 

Saberes, 

Linguagens e 

Expressões 

Musicais da Viola 

em Minas Gerais 

2018 Estadual 
Saberes/Formas 

de Expressão 

Comunidade 

Quilombola 

Manzo Ngunzo 

Kaiango 

2018 Local Lugares 

Artesanato em 

Barro do Vale do 

Jequitinhonha: 

Modos de Fazer, 

Ofício e 

Expressões 

Artísticas 

2018 Regional 
Saberes/Formas 

de Expressão 

*Revalidação. **Inventário. 

Até o final da escrita da dissertação, estava em andamento a pesquisa para registro do 

Sistema Agrícola Tradicional das Comunidades Apanhadoras de Flores Sempre-

Vivas. Elaboração própria (2019). 
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Anexo 04 – Organograma do Iepha 

 

FIGURA 27 – Organograma do Iepha segundo estatuto de 2018 

 
A estrutura em quatro diretorias com suas respectivas gerências foi instituída através do Decreto estadual 

n. 44.780, de 16 de abril de 2008. Dez anos depois, o novo Estatuto do Iepha traria pequenas alterações, na 

disposição do organograma reproduzido acima – como a transformação da GPI em GPCI (Decreto estadual 

n. 47.400, de 17 de abril de 2018). A gerência responsável pela política de patrimônio imaterial está 

subordinada à Direção de Proteção e Memória, juntamente com as gerências responsáveis pela política de 

inventário (Gerência de Identificação e Pesquisa) e tombamento (Gerência de Patrimônio Cultural 

Material). A Diretoria de Promoção, através de sua Gerência de Articulação com os Municípios, concentra 

entre suas atribuições o recebimento, análise e devolução da documentação enviada pelas prefeituras 

relacionadas ao Programa ICMS Patrimônio Cultural. Já a Gerência de Monitoramento e Avaliação, parte 

da Diretoria de Conservação e Restauração, é responsável pelas análises de impacto cultural associadas aos 

processos de licenciamento ambiental. Ambas as gerências demandam ações por parte das técnicas da GPI 

que impactam as dinâmicas de seu trabalho e por onde circulam sentidos da participação como vemos 

respectivamente na segunda e terceira parte da dissertação. Disponível em: <http://www.iepha.mg.gov.br>. 

Acesso em 03 abr. 2019. 

 

 Sobre as atribuições da GPI, segundo o Estatuto do Iepha de 2018: 

A Gerência de Patrimônio Cultural Imaterial tem como competência propor e realizar programas, 

projetos e ações de proteção e salvaguarda dos bens culturais imateriais, com atribuições de: I – 

desenvolver estudos e propor critérios para a proteção e salvaguarda dos bens culturais imateriais 

pelo Estado; II – elaborar inventários e instruir processos de registro e outras formas de proteção 

de bens culturais imateriais; III – coordenar e promover a implementação da salvaguarda dos bens 

culturais registrados pelo Estado, em conjunto com as demais unidades do Iepha-MG, de acordo 

com a legislação; IV – analisar e emitir pareceres sobre solicitações de registro de bens culturais 

imateriais pelo Estado; V – instruir e acompanhar, a cada dez anos, os processos de revalidação 

dos bens culturais imateriais registrados (Art. 25).  

http://www.iepha.mg.gov.br/
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Anexo 05 – Modelos dos cadastros das folias e violas 

 

FIGURA 28 – Modelo da primeira versão do questionário sobre as folias 

Projeto Folia de Minas – I Encontro de Folias de Mocambeiro – 15/11/2015 

Denominação do grupo: 

Devoção: Município: Distrito: 

Possui associação? (  ) Sim (  ) Não Endereço: 

Responsável: Telefones: 

E-mail: 

Integrantes/Personagens:  

Instrumentação/Paramentos:  

Histórico da Folia: ano de fundação, promessa, vínculo familiar. 

Adaptação a partir de questionário disponível nos arquivos digitais da GPI. 

 

FIGURA 29 – Modelo do cadastro das folias 

Inventário Folias de Minas 

O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEPHA-MG, 

está desenvolvendo o Inventário para fins de registro das Folias/Ternos/Charolas de 

Minas Gerais. Esse formulário é uma das ações para conhecer um pouco mais dos 

grupos, sua formação e onde estão localizados. Gostaríamos da ajuda de todos vocês. 

CADASTRE AQUI O GRUPO! 

*Preenchimento obrigatório 

 

1 – Responsável pelo cadastramento* 
Setor da prefeitura, pessoa responsável pelo grupo, pesquisador, etc. 

2 – Endereço do responsável pelo cadastramento 

3 – Contatos do responsável pelo cadastramento* 
Telefones e e-mail 

4 – Nome do Grupo/Folia/Terno* 
Escrever qual o nome do grupo 

5 – Devoção 
Assinalar as devoções ou invocações do Grupo. 

(  ) Santos Reis 

(  ) São Sebastião 



299 

 

(  ) Divino Espírito Santo 

(  ) Nossa Senhora da Conceição 

(  ) Divino Pai Eterno 

(  ) Menino Jesus 

(  ) Nossa Senhora do Rosário 

(  ) Nossa Senhora da Paz 

(  ) Nossa Senhora das Graças 

(  ) Sagrado Coração de Jesus 

(  ) Outro: ____________ 

6 – Responsável pelo grupo 

6.1 – Apelido do Responsável pelo grupo 

7 – Endereço do Grupo/Folia 

8 – Distrito/Povoado/Localidade do grupo cadastrado 

9 – Município 

10 – Estado 

(  ) Minas Gerais  (  ) Outro: ____________ 

11 – O grupo possui Sede ou Associação?* 

11.1 – Se sim, qual o nome? 

12 – Número aproximado de integrantes do grupo 

13 – Integrantes/Personagens 
Descreva os integrantes e personagens do grupo 

13.1 – Personagens 
Marcar os personagens 

(  ) Capitão 

(  ) Reis 

(  ) Bandeira/Estandarte 

(  ) Palhaços 

(  ) Vozes 

(  ) Outro: ____________ 

14 – Instrumentos 
Marcar os instrumentos do grupo 
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(  ) Viola 

(  ) Violão 

(  ) Cavaquinho 

(  ) Sanfona 

(  ) Caixa (Tambor) 

(  ) Pandeiro 

(  ) Cuíca 

(  ) Outro: ____________ 

15 – Vestimentas 
Descrever as principais vestimentas do grupo 

16 – Giro/Jornada 
Colocar o período em que o grupo circula 

17 – Histórico da Folia 
Ano de fundação, promessa, vínculo familiar 

18 – Endereço de e-mail do grupo ou do responsável 

19 – Telefone de contato do grupo ou responsável 

[Enviar] 

Adaptação a partir de formulário disponível nos arquivos digitais da GPI. 

 

FIGURA 30 – Modelo do cadastro de tocadores e fazedores de viola 

Violas: o fazer e o tocar em Minas Gerais 

As violas fazem parte da cultura e da identidade dos mineiros e estão presentes em 

diversos contextos culturais e religiosos. Assim, o IEPHA/MG iniciou estudos com 

objetivo de reconhecer o fazer e o tocar como patrimônio cultural de Minas Gerais. O 

Cadastro a seguir irá nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre o universo de violeiros 

(as) e fazedores (as) de violas espalhados por toda as Minas Gerais. 

*Preenchimento obrigatório 

Formulário preenchido pela prefeitura?*  

(  ) Sim  (  ) Não 

Dados do violeiro ou do fazedor de viola 
Preencha abaixo algumas informações sobre o(a) tocador(a) ou fazedor(a) de viola. Os campos marcados 

com asterisco vermelho são de caráter obrigatório. 

 

Nome* 

Apelido/Nome artístico 

Data de nascimento 

Município* 
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Distrito/localidade/povoado 

Endereço 

E-mail de contato 
Preencha com um endereço de e-mail válido para receber a confirmação do cadastro. 

Telefone de contato 

Identificação* 

(  ) Violeiro/Tocador de viola  (  )  Fazedor/Construtor de viola 

 

Violeiro/Tocador de viola 

 

Há quanto tempo toca viola? 

(  ) Menos de 5 anos 

(  ) 5 a 10 anos 

(  ) 10 a 20 anos 

(  ) 20 a 30 anos 

(  ) 30 a 40 anos 

(  ) 40 a 50 anos 

(  ) 50 a 60 anos 

(  ) Mais de 60 anos 

 

Como você adquiriu sua primeira viola? 
Conte um pouco como foi essa história. 

 

O que te motivou a tocar a viola? 
Relate brevemente o que te motivou a tocar viola (familiares, mestres, manifestações religiosas ou 

culturais, rádio, TV, Internet,...) 

 

A viola que você toca atualmente é...? 

(  ) Industrial (  ) de construtor artesanal (  ) de Luthier 

 

Como é a viola que você toca? 
Descreva as características gerais da viola que você toca. Número de cordas, modelo, elementos 

constitutivos, etc... 

 

Como você aprendeu a tocar a viola? 

(  ) Com um(a) mestre(a) 

(  ) Com um(a) familiar 

( ) Sozinho(a) (observação, materiais de estudo, livros ou apostilas, CD, DVD, 

Internet,...) 

(  ) Aula particular 

(  ) Escola 

(  ) Outros: ____________ 

 

Qual o nome dos(as) violeiros(as) que mais te influenciaram a tocar? 
Conte quem são os principais violeiros, músicos e artistas que te influenciam e são referência para você. 
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Participa de alguma associação de violeiros? 

(  ) Sim (  ) Não 

Se sim, qual(is) associação(ões)? 

 

Em qual ou quais ocasiões você toca viola? 

(  ) Folias 

(  ) Catira/Cateretê 

(  ) Batuque 

(  ) Dança do Carneiro 

(  ) Dança de São Gonçalo 

(  ) Lundu 

(  ) Sussa 

(  ) Coco 

(  ) Congado 

(  ) Quatro 

(  ) Apresentações/Shows 

(  ) Roda de viola 

(  ) Outras: ____________ 

 

Você toca a viola: 

(  ) Sozinho (  ) em dupla (  ) em grupo 

 

Em qual ou quais afinações você costuma tocar a viola? 
Escreva a afinação que você costuma utilizar para tocar a viola. Exemplos: Cebolão, Natural, Rio 

Abaixo,... 

Quais toques/ritmos/estilos/batidas você costuma tocar? 
Escreva acima quais toques ou ritmos você costuma tocar. Exemplos: pagode, cipó preto, toque da 

inhuma, toque da onça, etc. 

 

Você já ensinou alguém a tocar viola? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

Existem outros(as) violeiros(as) em sua região? Cite os nomes. 
Caso haja outros(as) tocadores(as) de viola em sua região, conte quem são e, se possível, deixe seus 

contatos. 

 

Você acredita que existe alguma dificuldade para continuar a tradição de tocar viola? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

Se sim, quais são as dificuldades? 

 

Se quiser, envie fotos ou vídeos de você e sua viola. 

[Selecionar arquivo] 
Envie até três arquivos (pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv, txt, rtf, html, zip, mp3, wma, mpg, flv, avi, jpg, 

jpeg, png, gif). Tamanho máximo de cada arquivo: 5 MB. 

 

Além de tocar, você também constrói violas? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

*** 
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Fazedor/Construtor de viola 

Como você se identifica? 

(  ) Fazedor de viola (  ) Construtor de viola (  ) Luthier de viola (  ) Outro: ___________ 

 

Como você identifica as violas que você fabrica/constrói? 

(  ) Viola 

(  ) Viola Caipira 

(  ) Viola de Queluz 

(  ) Viola Amarantina 

(  ) Viola São Francisco 

(  ) Viola Sertaneja 

(  ) Outro: ___________ 

 

Há quanto tempo você faz/constrói viola? 

(  ) Menos de 5 anos 

(  ) 5 a 10 anos 

(  ) 10 a 20 anos 

(  ) 20 a 30 anos 

(  ) 30 a 40 anos 

(  ) 40 a 50 anos 

(  ) 50 a 60 anos 

(  ) Mais de 60 anos 

 

Como você aprendeu a fazer/construir violas? 

(  ) Com um mestre (  ) Sozinho (  ) Escola (  ) Outro: ___________ 

 

O que o motivou a fazer/construir violas? 
Conte brevemente com quem você aprendeu esse ofício e quais foram suas motivações e influências. 

 

Quantas violas você constrói por ano aproximadamente? 

 

Você produz viola: 

(  ) Somente sob encomenda (  ) De maneira avulsa (  ) Para uso próprio 

(  ) Outro: ___________ 

 

A fabricação da viola é sua principal fonte de renda? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

Qual o preço médio de sua viola? 
Por quanto vende em média as violas que fabrica? 

 

Além da viola, você também constrói outros instrumentos? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

Se sim, qual ou quais? 
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Quais materiais você utiliza para fabricar a viola? 
Conte o que você utiliza para construir a viola (tipo de madeira, tipos de cola, tipos de verniz, material 

para acabamento, cordas, tarrachas...) 

 

Onde você obtém esses materiais? 
Conte onde você obtém os materiais para construir a viola (madeira, ferramentas, material para 

acabamento, cordas,...) 

 

Quais ferramentas você utiliza para fabricar a viola? 
Conte o que você utiliza para construir a viola (tipo de ferramentas, se você quem as fabrica,...) 

 

Qual o lugar onde você constrói as violas? 
Fale brevemente sobre o local onde as violas são fabricadas. 

 

Descreva as etapas de construção da viola. 
Descreva brevemente as etapas/processo de fabricação do instrumento, quais são as etapas, quanto tempo 

gasta, etc. 

 

Para quem você fabrica as violas? 
Conte quem geralmente são as pessoas para quem você fabrica o instrumento, de onde elas são, para que 

elas utilizam o instrumento,... 

 

O que mudou no processo de fabricação/construção das violas ao longo do tempo? 
Conte se o modo de fazer a viola passou por alguma modificação com o passar do tempo (materiais, 

ferramentas, etapas,...) 

 

Existem outros fazedores/construtores de viola em sua região? Cite os nomes. 
Caso haja outros(as) fazedores(as) de viola em sua região, conte quem são e, se possível, deixe seus 

contatos. 

 

Você já ensinou alguém a construir uma viola? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

Você tem alguma dificuldade para continuar a construir a viola? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

Se sim, quais são as dificuldades? 

 

Se quiser, envie fotos ou vídeos de você e sua viola. 

[Selecionar arquivo] 
Envie até três arquivos (pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv, txt, rtf, html, zip, mp3, wma, mpg, flv, avi, jpg, 

jpeg, png, gif). Tamanho máximo de cada arquivo: 5 MB. 

 

*** 

Obrigado pelo cadastro! 

 

Qual a importância da viola na sua vida? 

 

 

[Enviar] 

 
Adaptação a partir de formulário disponível no site do Iepha. Acesso em 27 de janeiro de 2020. 
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Anexo 06 – Trajetos definidos para o cortejo das folias, dia 06 de janeiro de 2017 

 

FIGURA 31 – Esboço de mapa com trajetos planejados para o cortejo das folias 

 
Formulação própria a partir de informações consultadas em e-mail de 05 de janeiro de 2017, 

arquivo pessoal. Google My Maps (2020). 


