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Resumo: Este trabalho tem como fito apresentar a estreita interdependência entre, por um lado, os 
processos de registro dos chamados bens de natureza imaterial (muitos dos quais possuem uma clara 
dimensão performática) e, por outro, a experiência contemporânea do consumo de um conjunto de 
atividades artístico-foclóricas, cuja abrangência e relevância impacta na montagem de uma pungente 
economia da cultura global. Para evidencia tal interdependência, o trabalho arrola como exemplo o 
bem artístico-cultural representado pela literatura de cordel.   
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Introdução.      

O propósito central desse trabalho diz respeito a uma tentativa de articulação entre alguns 

planos empírico-analíticos, como consumo, patrimônio e performances. Cumpre, nesse sentido, 

apresentar a estreita interdependência existente entre, por um lado, os processos de registros político-

legais de uma série de bens considerados patrimônios de natureza imaterial (muitos dos quais 

apresentam uma clara dimensão performática) e, por outro, a experiência contemporânea do 

consumo de todo um conjunto de atividades lúdico-culturais, cuja abrangência e relevância impacta 

na formação de uma pungente economia da cultura e/ou uma indústria da criatividade transnacional. 

Esse movimento reclama algumas breves digressões de caráter teórico-metodológico.  

Na divisão do trabalho internacional cultural que ora se estrutura (Yudice, 2000, p.121), a 

valorização das chamadas culturas locais ganhou novas intensidades simbólicas, recrudescendo a 

partir do momento em que organismos internacionais, como a UNESCO, passaram a manter com as 

atividades culturais uma nova relação política, invertendo e/ou deslocando o conceito de cultura para 
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um patamar nunca antes explorado. Só é possível entender essa mudança na longa duração sócio-

histórica que vem parametrando as ações de um conjunto de atores políticos transnacionais, como os 

bancos internacionais de financiamento (BID) e desenvolvimento econômico e o próprio sistema 

ONU. Os contornos iniciais dessa mudança podem ser verificados logo após o fim da segunda guerra 

mundial, mas só se intensificam de fato a partir do advento dos processos de massificação e 

intensificação dos fluxos financeiros, econômicos, simbólicos e comunicacionais que marcam o 

advento da globalização. Assumindo o compromisso de valorizar, após as muitas irrupções de 

violência durante a segunda guerra, como o holocausto, a diversidade étnico-cultural em suas mais 

variadas formas, a ONU passou a empreender ações no sentido de fomentar práticas de convívio 

pacífico com as mais variadas modalidades de alteridade e diferenças. Como se pode perceber, a 

trama geral dessa problemática e assaz vasta, poderia ser trilhada simultaneamente em muitas 

direções. Importa, no entanto, acentuar que o imperativo de homogeneização simbólico-culturtal, 

estabelecido a partir do crescimento global dos conglomerados midiáticos, ensejou, por parte de 

muitos grupos político-culturais em todo mundo, a necessidade de valorização dos marcos culturais 

(tradições, lendas, mitos fundadores, canções, danças, rituais religiosos, acervos iconográficos, etc) 

que fornecem insumos para a galvanização do sentimento de pertencimento a pequenos e médios 

grupos étnicos, comunidades locais, entre outras.  

Durante toda década dos noventa do século passado a discussão entre padronização cultural e 

autenticidade das culturas locais mobilizou boa parte das energias empíricas das ciências sociais. 

Como resultado,  verificou-se que, desde o lampejo dos primeiros processos de modernização, a 

estruturação de um mercado de bens simbólico-culturais sempre acompanhou e de fato possibilitou o 

reconhecimento nacional e mundial de certos traços das chamadas tradições populares locais, como a 

literatura de cordel, no Brasil, o artesanato Inca, no México, e as canções rurais, nos Estados Unidos. 

Constatada, através de rigorosas pesquisas, como as realizadas por Nestor Gracia Canclini, Jesus 

Martin Barbeiro, Renato Ortiz, entre outros, a complexidade complementar e interdependente entre a 

globalização e as chamadas culturas populares locais, ou em outros termos, entre tradição e 

modernidade, o desafio que ora se põe gira em torno dos novos marcos político-institucionais de 

valorização da cultura. O que ora se apresenta como marco inovador, que se encontra em via de 

institucionalização e legitimação, é a relação, difundida por muitas agências e organismos 

internacionais, da cultura como vetor de desenvolvimento econômico. Nesses termos, a problemática 

na qual esse trabalho se situa diz respeito ao tema geral envolvendo cultura e desenvolvimento 

econômico. Ao longo das partes que compõe esse trabalho, procurar-se-á esclarecer melhor os 



contornos gerais dessa problemática. Para evidenciar o amálgama mencionado um pouco mais acima 

(patrimônio/performance/consumo) esse texto acalenta uma hipótese de trabalho, que será melhor 

apresentada e, por conseguinte, secundada ao longo das duas partes que compõem o texto, além da 

conclusão. O intrincado processo social que liga o registro de certos bens de natureza imaterial como 

patrimônio cultural (todo seu processo político-simbólico de consagração e reconhecimento, inserido 

nas rubricas oficias e programas de gestão institucional do Ministério da cultura) aos fluxos 

turísticos nacionais e internacionais que desencadeiam práticas de consumo, assim como os 

orçamentos de alguma das maiores instituições financeiras e empresas nacionais, como o Banco Itaú, 

Banco do Brasil e Petrobrás, aponta para a conformação de uma hipótese que se procurará secundar 

nas seções que se seguem. O consumo das atividades artístico-folclóricas (para os fins analíticos 

perseguidos aqui, a argumentação se concentrará em torno das atividades que exprimem uma certa 

densidade performática, como o desempenho lúdico-musical dos repentistas do sertão nordestino, 

que buscam exprimir em suas melodias os versos da literatura de cordel) diz respeito a um 

movimento mais amplo de configuração de um mercado/Estado  transnacional no que concerne à 

feitura, circulação e consumo dos bens simbólico-culturais. Essa hipótese não é nova, no entanto, 

guarda algumas especificidades exatamente no que toca aos processos simbólico-legais de 

legitimação, visibilização e registro de certos bens imateriais considerados patrimônios culturais.  

Para apresentar e enfrentar melhor o conjunto de questões teórico-metodológicas que foram 

sumariadas acima, o texto que se segue está dividido em duas partes básicas, além da conclusão. Na 

primeira parte, intitulada cultura popular: as performances do cordel, serão esboçadas algumas das 

contribuições teóricas necessárias à compreensão do movimento de valorização da cultura popular 

como expressão da nacionalidade, assim como uma problematização acerca da especificidade das 

performances lúdico-artísticas, notadamente o canto e a oralidade dos repentistas do sertão 

nordestinos, inspirados na estrutura poética da literatura de cordel. Já a segunda parte, intitulada o 

arcabouço simbólico-institucional do patrimônio imaterial: a indústria da criatividade mundo a 

fora, serão aventadas algumas aproximações envolvendo processos e programas destinados ao 

registro dos bens imateriais no Brasil e em outras partes do mundo, chamando a atenção para a 

profunda imbricação com os circuitos de consumo e arenas de entretenimento e diversão espelhados 

pelo mundo.   

Cultura popular: o consumo e a performance do cordel.  

Cumpre a essa seção apresentar os principais eixos teóricos concernentes às categorias analíticas 



trabalhadas aqui 

 
consumo, performance e cultura popular/folclore. Com efeito, trataremos de cada 

categoria de maneira separada para, ao cabo do exercício, articulá-las à especificidade da oralidade e 

expressividade da literatura de cordel. Amparando-se em uma vasta produção sociológica, é possível 

se antever como a experiência do consumo ocupa um lugar de grande premência no sistema de 

práticas e na produção dos significados coletivos contemporâneos. Embora não seja possível 

explorar todas as possibilidades que uma teorização do consumo oferece, é possível lançar mão de 

algumas contribuições para se compreender o significado sócio-individual do consumo. Secundado 

nas pistas teóricas e empíricas abertas por Max Weber 

 

que em muitas das passagens do clássico 

ensaio Economia e sociedade esboçou uma sociologia do mercado -, Pierre Bourdieu lançou mão da 

noção de estilo de vida, tributária da composição de certos estratos sociais como grupos de status , 

para compor uma teoria mais complexa e construtivista das classes sociais.   

O estilo de vida demarca, segundo Bourdieu, as possibilidades de domínio e sustentação 

sistemática de um acervo de códigos estéticos e culturais que conferem distinção e prestígio, muitos 

deles construídos e legitimados através da experiência/rito do consumo. Não é simplesmente a posse 

de certo número de bens que confere prestígio e cimenta os mais variados grupos de status no 

interior das classes e nas fronteiras entre elas, mas antes o desempenho e o uso, muitas vezes 

ritualístico e performático, mas não necessariamente refletido e intencional, de um conjunto de bens 

simbólicos e materiais. A noção de estilo de vida, responsável pela galvanização de muitos grupos 

de prestígio, é inserida em um movimento relacional mais construtivista do processo de construção 

das classes. Nesses termos, a classe se faz, em certa medida, mediante a experiência sócio-individual 

do consumo, que delineia os contornos assimétricos de toda uma economia de símbolos inter e intra-

classes. Roupas, carros, freqüências a certos restaurantes, a determinadas galerias, a específicos 

centros de diversão, a museus, entre outros, se alinhavam à experiência pregressa ou simultânea da 

escola, da universidade, que, em seu conjunto, perfazem uma trajetória e um movimento sócio-

histórico de individualização e prestígio, presente na economia gestual e corporal de cada sujeito.    

Seguindo essa mesma senda, mas estendendo seu horizonte empírico para as constelações 

transnacionais ou pós-nacionais, Zygmund Bauman ressalta que, assim como a experiência 

sistemática do trabalho ou do hedonismo descontrolado têm relevo no processo de construção de 

determinadas economias corporais, o consumo tem implicações poderosas, e às vezes dramáticas, na 

construção do corpo pós-moderno. Para Bauman, os consumidores pós-modernos mais do que 

comprar e possuir bens, são eles consumidores/colecionadores de emoções e sensações. O próprio 

evento/ato do consumo, que se dissemina e assume formas inéditas, diz respeito à constituição de 



uma emoção/sensação construída mediante uma complexa trama ritual e performática, cujo resultado 

atua no sentido de formar os fóruns íntimos e intersubjetivos dos indivíduos, demarcando um 

acentuado processo de individualização contemporânea. Tal processo de individualização, decisivos 

na montagem de sistemas sociais de personalidade e conformação de muitas estimas coletivas, são 

produzidos mediante a fruição e consumo de muitos bens simbólicos, muitos dos quais considerados 

patrimônios imateriais.   

Como se pode notar, a relação que envolve o consumo não é simplesmente de compra e de trocas 

comerciais, há uma seria de processos sociais inscritos da experiência do consumo, que agrilhoados 

instauram um conjunto de sentidos, valores, códigos ético-morais e, por conseguinte, aumentam o 

acervo de motivações em torno do consumo. Um desses processos, talvez o mais importante, vem a 

ser a ritualização performática da fruição/consumo de muitos bens simbólicos, sobretudo os de 

caráter artístico-folclóricos. Não constitui aqui nenhuma pretensão de realizar uma teoria da 

performance, o que se pretende é realizar um rápido inventário dentro das ciências sociais, para 

então perceber em que medida determinadas categorias e processos, como memória, performances, 

patrimônio e consumo estão intimamente associados. Como se sabe, os estudos da performance, 

sobretudo das performances artísticas contemporâneas, mas não somente aqueles encerrados em 

espaços clássicos de encenação, como o teatro, guardam uma estreita interface como tema e a teoria 

dos rituais existentes nas ciências sociais. Em um artigo bastante elucidativo a esse respeito2, a 

professora Ester Jean Langdon faz um arrazoado das contribuições dos estudos dos rituais para se 

pensar as práticas performáticas de um modo geral. Do lado da Antropologia, destacam-se autores 

como Victor Turner e Clifford Geertz, já no panteão sociológico destaca-se sobretudo o nome de 

Erving Goffman. De um modo geral, poderia se dizer que os dois primeiros pensam as tramas e os 

arranjos ritualísticos como eventos extracotidianos inscritos em cosmologias gerais. O conceito de 

liminaridade, proposto por Turner, cumpre exatamente a função de demonstrar como os rituais estão 

encerrados numa fronteira liminar que os separam da vida cotidiana. Entre rito e performance, 

sobretudo se pensarmos nos estudos e etnografias realizadas pelos dois primeiros autores 

mencionados, compõem quase um amalgama, não se sabendo ao certo onde termina um e começa o 

outro. Arriscaríamos-nos a sustentar que ambas as dimensões ocorrem de maneira simultânea, a 

performance do ritual e a ritualidade da performance como dimensões inteiramente complementares.   

As etnografias urbanas ou sociografias realizadas por Goffman, concentradas nas micro-
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interações cotidianas e nas instituições de tempo integral e confinamento, o levaram a sustentar que 

os processos de ritualização fazem parte da sustentação e constituição das redes de interações diárias 

e cotidianas travadas pelas pessoas. Por mais prosaico que possa parecer os pequenos e grandes 

rituais atravessam  as relações/interações coletivas, são constitutivos delas e por elas são 

constituídos. Como determinados ritos (por exemplo, estardalhaço provocado por um feirante ao 

anunciar seu produto na feira livre, vem, na maioria das vezes, acompanhados de rimas, cantos e 

outras performances, o que marca um conjunto intrincado de fatores, isso apenas para citar algo que 

não passa pelos ritos e eventos oficiais ou mais formalizados, como julgamentos, consultas médicas, 

atividades acadêmicas, entre outras) cotidianos encerram uma dimensão performática visível, a 

chamada dramaturgia sociológica ou teatralização da vida proposta por Goffman, vê no amálgama 

rito/performance um fenômeno sócio-individual imprescindível, chave para se compreender os 

processos sociais. Por outro lado, sabemos como é prematuro definir ou reclamar um rigor maior 

quanto a conceitualização da performance. Transliterado do espaço teatral e das atividades cênicas 

de um modo geral, o conceito ainda está se processando e se sofisticando no âmbito das ciências 

sociais. Tendemos a concordar com o professor João Gabriel Lima Cruz Teixeira, quando na 

apresentação de uma publicação3 acerca de performance e patrimônio, ressaltou que a performance é 

um conceito-em-progresso . Uma vez realizada essa necessária digressão envolvendo categorias 

como consumo e performance, voltemo-nos para a relação existente entre estas e as noções de 

patrimônio imaterial e cultura popular/folclore.   

Na seção seguinte veremos os desdobramentos, na longa duração sócio-histórica4, das políticas 

públicas e sua relação com o mercado, exemplificando alguns casos e penetrando no arranjo 

político-institucional do processo de registro dos bens imateriais. Por ora cumpre evidenciar que a 

gênese de valorização simbólico-cultural de toda uma sorte de atividades lúdico, folclóricas, 

artísticas, artesanais, enfim, de um acervo de fazeres e saberes inscritos na memória coletiva, têm 

ponto de partida de legitimação no movimento modernista. Embora o espaço não permita uma 

investigação mais acurada acerca da formação das vontades, motivações e projetos políticos em 

torno daquilo que Renato Almeida chamou de seiva da nacionalidade (Vilhena, 1997, 121), é 

possível se localizar nos desdobramentos do modernismo a gênese dos primeiros projetos dirigidos 

ao registro de bens de natureza imaterial. Sabe-se a importância do poeta modernista Mário de 

Andrade no processo de construção das primeiras instituições devotadas à preservação e atualização 
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da memória artístico-cultural brasileira, seja no âmbito arquitetônico seja no âmbito das práticas 

lúdicas e folclóricas. As idas e vindas de Mario de Andrade5, e não só ele, pelos rincões mais 

recônditos do país, assim como pelos principais centros urbanos, revela o fôlego motivacional de 

etnógrafo, folclorista e entusiasta da cultura popular nacional. Mas o que se quer destacar aqui, antes 

de mais nada, é a modalidade de valorização e apego ético a um universo simbólico-cultural até 

então desconhecido e desvalorizado.  

Para se compreender a força político-cultural das questões vinculadas ao patrimônio imaterial, é 

preciso se entender que a gênese dessa postura e, por conseguinte, desse sistema de valores surgiu 

exatamente, e o caso do Brasil demonstra isso, no ambiente de avassaladoras transformações urbano-

industriais que marcam o advento da modernidade. Portanto, para se compreender os 

desdobramentos do legado de Mário de Andrade e do movimento modernista de um modo geral é 

preciso se entender que foi exatamente nas condições de modernização que o tema da cultura 

popular ganhou relevo e passou a granjear legitimidade. Não é por outra razão, que nos anos 

quarenta São Paulo tornou-se o Estado mais interessado em catalogar e reunir os artefatos materiais 

e simbólicos mais representativos do folclore regional, estadual e, por conseguinte, nacional. Esse 

nativismo paulista (Vilhena, 1997, p.188) decorreu, como se vê, de um imperativo de preservação 

e atualização surgido por parte de um conjunto de intelectuais, artistas e homens públicos em face 

das intensas transformações urbano-industriais ensejadas na capital paulista, núcleo por excelência 

do processo de modernização nacional. Em termos mais conclusivos, é mister sustentar que a 

modernidade que criou os criadores do popular também engendrou, mediante os desdobramentos 

assumidos pelo modernismo, as possibilidades de institucionalização e oficialização de um conjunto 

ações públicas destinadas à preservação e atualização daquilo entendido como patrimônio 

imaterial.Talvez o desdobramento mais relevante tenha se condensado em torno do chamado 

movimento folclórico Brasileiro6. Tal movimento teve diversos artífices, desde Silvio Romero, até 

Renato Almeida, passando por Câmara Cascudo e Mário de Andrade. Pode-se afirmar que o ápice 

do movimento  compreendeu o interregno dos anos trinta até o início dos anos sessenta, de onde 

brotam os principais elementos político-culturais que resultaram nas instituições contemporâneas 

devotadas a causa do folclore das manifestações artísticas culturais existentes, como a Funarte  e o 

próprio Ministério da Cultura. A despeito das diversas particularidades e da riqueza heurística que o 

movimento folclórico porta, cumpre acentuar nesse momento que, embora não tenha se convertido 
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em um campo autônomo no interior das ciências sociais, o movimento folclórico diz respeito a uma 

das linhas processuais que permitem compreender os movimentos contemporâneos de 

(re)tradicionalização e, por conseguinte, a cristalização de instituições e políticas públicas culturais, 

como o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e a própria publicação do decreto 3351 de 04 de 

Agosto de 2000, responsável pela delimitação dos critérios de registro dos bens agraciados com o 

título de patrimônio imaterial.Um pequeno elo, que pode muito bem exemplificar o que pretendemos 

demonstrar, da força simbólico-cultural granjeada pelo movimento folclórico pode ser encontra na 

literatura de cordel. Em suas viagens pelo sertão nordestino, Mario de Andrade, entre muitos outros 

aspectos da cultura popular, fornece visibilidade7 àquela manifestação artístico-foclórica do sertão 

nordestino. Câmara Cascudo também a assim o faz8, publicando trabalhos e escrevendo monografias 

acerca dos cantos populares.  

A literatura de cordel possui várias camadas de significação e dimensões lúdico-artísticas. As 

principais são o canto/repente, o folheto/cordel e a técnica da xilogravura, além dos agentes que 

dinamizam e tecem esse bem da cultura popular sertaneja. Inspirado no folheto poético, estruturado 

em versos e rimas que se sucedem até um desfecho final, os cantadores travam uma espécie de duelo 

poético pelo domínio da rima. Tal duelo, inspirado em algum acontecimento político nacional ou 

internacional, em algum mito popular do sertão ou simplesmente em um boato ou estória surgida na 

localidade mais próxima, se fundamenta no desfio de adequar riam e conteúdo, conduzindo para, 

como assim é chamado no sertão nordestino, o repente. O folheto, por sua vez, tem uma trajetória 

extremamente relevante para se pensar o amálgama que estamos perseguindo aqui: cultura 

popular/patrimônio/consumo. Presente a no sertão nordestino como fonte de informação, diversão e 

liberdade artística, o folheto cordelista esteve inscrito no contingente processo de modernização 

nacional, integrando planos simbólicos da memória regional e nacional. Essa dimensão é 

representada pala cristalização e consagração da técnica popular da xilogravura, cujo advento, em 

meados dos anos quarenta do século passado, marca a conformação até hoje conhecida do bem 

cordel, que sintetiza um conjunto de saberes, fazeres, técnicas e performances lúdico-artísticas. A 

xilogravura consiste no corte direto de fôrmas de madeira, que servirão de base para os desenhos e 

inscrições impressas no pequeno folheto cordelista. Em termos sociológicos, a imagem xilográfica 

acentua um processo, iniciado ainda na transição do século XIX para o XX, de educação e 

sensibilização do olhar para a instauração, no imaginário nacional, de certas realidades humanas, 
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como o sertão nordestino (Alves, 2004, p.43).  

A escolha da literatura de cordel decorre da utilidade particular dessa manifestação para elucidar 

a relação contemporânea entre cultura popular, patrimônio imaterial e mercado, notadamente no que 

diz respeito à interface entre performance e consumo. Nesse sentido, duas dimensões precisam ser 

exploradas para que as interfaces sejam evidenciadas. Primeiro, a feitura do bem simbólico cordel 

 

com suas três camadas de significação lúdico-artísticas 

 

precisa ser explorada na contrapartida da 

modernização brasileira. O cordel, aliado a um vasto acervo de bens culturais (músicas, filmes, obras 

literárias, entre outras) dispostos no movimento de ampliação do mercado nacional de consumo de 

imagens e signos nacionais/regionais9, representa o registro lúdico e estético de sedimentação de 

uma memória nacional e sua inserção no longo processo de nacionalização dos sentimentos 

nacionais A composição da xilogravura, aliada à visibilidade alcançada pelo folheto, sobretudo a 

partir dos anos sessenta com a criação de organizações e movimentos político-culturais devotados à 

valorização da cultura popular sertaneja, como os CPCs da UNE e o Cinema Novo10, isso tudo 

sustentado na performance artística dos cantadores populares espalhados pelas cidades nordestinas e 

também pelos principais centros urbanos brasileiros, fez da literatura de cordel um registro 

imagético, literário e lúdico central à teia de significados existente em torno do sertão. O cordel 

opera como um dispositivo de memória que informa a origem e a destinação de qualquer bem 

cultural (músicas, peças teatrais, filmes, minisséries televisivas, documentários, entre outras) que 

busque tematizar a cultura popular sertaneja. O cordel, em uma palavra, faz parte da feitura estética 

de muitos dos bens simbólico-culturais dispostos do mercado de consumo da economia da cultura. 

Um pequeno exemplo a esse respeito, vem a ser o DVD Viva São João gravado pelo atual ministro da 

cultura, Gilberto Gil, em 2003. O DVD traz na apresentação uma capa, que em muito lembra o 

folheto de cordel, exibindo uma imagem xilográfica bem representativa dos temas cordelistas: os 

festejos juninos. Nela, um casal que, a julgar pelas roupas, parece ser um casal de cangaceiros, 

lembrando e sugerindo o casal mais notório do cangaço: Lampeão e Maria Bonita. O DVD Viva São 

João sintetiza e materializa boa parte da argumentação trabalhada até aqui. Nele aparecem 

condensados diversos fatores. A presença do próprio poder público, representado pelo Ministério da 

Cultura na figura do ministro Gil; na mesma medida em que aparece o mercado editorial brasileiro e 

transnacional, representado por uma editora (o grupo Abril) que, através de uma publicação mensal, 

o Guia quatro rodas, apresenta roteiros de viagens e eventos de diversão pelo país; os vários 
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segmentos do empresariado nacional e global (Supermercado Extra, Embratel, BPC 

Telecomunicações, Eletrobrás, Petrobrás, entre outras), que através de alguns ramos (energia, 

transportes, telecomunicações e alimentação) fomentam eventos culturais, cujos desdobramentos 

escavam novas rotas de turismo e entretenimento para seus públicos. Além de tudo isso, ou mediante 

tudo isso, o DVD revela o potencial da dimensão multimídia, pois,uma só unidade (isto e, o digital 

vídeo disc), contém um filme, imagens das principais festas que compõem o ciclo dos festejos 

juninos, depoimentos de artistas nacionais, roteiros turísticos e um grande show popular. Deixemos 

que o próprio texto de apresentação desse bem simbólico-cultural fale por si mesmo.  

Barbalha (CE), Exu (PE), Junco do Salitre (BA), Amargosa (BA), Juazeiro (CE), Sairé (PE), Cruz das Almas (BA), 
e, é claro, Campina Grande (PB) e Caruaru (PE). Em Viva São João! Gilberto Gil percorre todas essas localidades 
para registrar a força de nossas festas juninas. Ele também canta os clássicos forrós de Luiz Gonzaga em um show 
na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. Esta edição especial em DVD, editada pelo guia quatro Rodas, inclui um 
guia exclusivo sobre os festejos em Campina Grande e Caruaru, onde se realizam as maiores comemorações do São 
João do país. IncluI também trechos dos filmes Eu, tu eles e casa de areia, de Anfruscha Waddington, que também 
dirige o DVD.    

As implicações do conjunto de fatores mencionados acima serão enfrentadas na seção seguinte, 

por hora cumpre trabalhas as reais especificidades da relação entre consumo e performances. Parece 

que nessa relação estamos lidando com algo semelhante a duas dimensões performáticas 

complementares e interdependentes: a performance do consumo e a performance propriamente dita 

das manifestações e saberes da cultura popular, como e o caso do canto dos repentistas inspirados na 

literatura de cordel. Qual de fato é a relação entre ambos? Existe uma performance que consome, 

ritualiza e frui outra performance? Quais as especificidades do consumo das atividades artístico-

foclóricas? Certamente não temos respostas para todas essas questões, eles surgem assentadas na 

disposição de reunir subsídios para futuras problematização do campo da sociologia da cultura, nas 

questões envolvendo patrimônio imaterial e nos estudos da performance. No entanto, podemos 

escavar pistas teóricas e empíricas que permitam enfrentar tais indagações. O consumo estético e 

artístico, assim como de todo o universo cultural em suas camadas e ramificações, envolve o efeito 

da fruição e do prazer/gozo de sensações e emoções produzidas no interior do que Bourdieu chamou 

de usinas de emoção, isto é, os espaços e atividades artísticas e culturais. No caso das atividades 

artístico-folclóricas, como o bem simbólico cordel, envolve mais um significado coletivo em jogo: o 

valor de autenticidade e genialidade criadora das comunidades e dos lideres e mestres locais que 

incorporam  e atualizam um conjunto de memórias. A fruição e consumo dessas manifestações e 

atividades, que ocorrem de diversas maneiras e em múltiplos espaços (como a feira de São 

Cristóvão, no Rio de Janeiro, e os ciclos de festas juninas, no sertão nordestino) fornecem múltiplas 



camadas de significação envolvendo a nacionalidade e as memórias locais, na mesma medida em 

que conferem novos mecanismos de subjetividade e distinção, num processo estruturador e 

reestruturador do eu-nós 11e do habitus de um modo geral. O consumo das atividades artístico-

folclóricas, presentes no universo da chamada cultura popular, ganha mais um elo de complexidade e 

legitimidade no contexto contemporâneo de instituição de critérios e normas que visam à 

consagração de certas atividades dessa mesma cultura popular, com o título de patrimônio imaterial. 

É o que será, ainda que de modo breve, discutido na seção que se segue.    

O arcabouço simbólico-istitucional do patrimônio imaterial: as indústrias criativas e seus projetos 

Estou falando de cultura no sentido amplo. O sentido que damos a esta palavra no Ministério da cultura. Cultura 
como galeria de expressões artísticas, obviamente, e cultura como os modos de fazer e pensar do povo. Cultura 
como usina de símbolos que nos identifica como espécie, sociedade, grupo social e indivíduos. Cultura como 
produção simbólica e direito humano fundamental, como base da cidadania. E cultura como economia vital para o 
desenvolvimento, com alto impacto na geração de renda e emprego.   

Este é um fragmento de um discurso do Ministro da cultura Gilberto Gil, proferido na câmara de 

comércio Suíço-Brasileira, reunida em São Paulo, no dia 22 de Novembro de 2003. Este é um 

elemento singelo dos novos direcionamentos do Ministério da cultura, sob os auspícios da gestão Gil 

e de todo o governo Lula. As transformações ora em curso, muitas foram vicejadas ainda no início 

dos anos oitenta, momento inclusive de fundação e institucionalização do Ministério da Cultura 

brasileiro, quando o Brasil passou a experimentar um maior expansão do setor de serviços de sua 

economia, algo que só de fato se acentuou no decurso dos anos noventa. Desde a segunda gestão do 

presidente Fernando Henrique Cardoso que duas direções passaram presidira as ações do Minc. A 

primeira diz respeito à visibilidade, circulação e pujança que o mercado de consumo cultural 

nacional e transnacional passou a portar durante toda a década dos noventa, fazendo com que os 

embriões institucionais da interface cultura/desenvolvimento econômico surgissem no Brasil; a 

segunda direção passou a gravitar em torno do universo da chamada cultura popular, para a qual 

foram destinados, através dos mecanismos de renúncia fiscal e outros dispositivos de fomento, 

muitos dos recursos surgidos no âmbito orçamentário e extra-orçamentário do Ministério. Desde 

meados dos anos noventa, é possível se verificar o advento de um novo arcabouço jurídico de 

fomento e incentivo às atividades artístico-culturais. No entanto, só nos últimos anos da década 

passada e primeiros anos deste século, no intervalo que compreende os últimos anos do governo FHC 

e agora o governo Lula, é que o Minc se inseriu de fato nas teias institucionais transnacionais que 
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estreitam as interdependências entre mercado e cultura, no interior das quais o marco conceitual e de 

ação gira em torno da noção de cultura e desenvolvimento econômico. O último trecho do discurso 

do ministro Gil, revela o grau de proximidade e vizinhança entre cultura e mercado, 

desenvolvimento econômico e geração de empregos na economia da cultura, enfim, entre cultura e 

consumo. Hoje, há uma vasta e densa teia de projetos, sistematizados por órgãos e instituições 

transnacionais, que põem em ação os desejos de ampliar e explorara as potencialidades das 

chamadas indústrias da criatividade, sobretudo quanto à suas possibilidades de criação de emprego e 

geração de renda. Estão inseridos nessa ampla constelação de instituições como ONU, BID, UNESCO, 

programas como Pnud, centros de estudos, como o Centro internacional das Indústrias Criativas, 

sediado no Brasil, entre muitos outros. Segundos dados do Ministério da cultura e do IBGE12, a 

produção cultural brasileira movimentou, em 1997, ou seja, há quase uma década, 6,5 bilhões de 

reais, o que corresponde a 1% do PIB brasileiro. No entanto, os cálculos foram elaborados a partir do 

ano base 1995. Ainda faltam dados sistemáticos e confiáveis, o que dificulta, em certa medida, um 

desenho geral da chamada economia da cultura, além de dificultar a ação do Ministério da cultura e 

de outras instituições incumbidas do fomento da cultura. Nesse sentido, o desenho das políticas 

públicas culturais ainda apresenta contornos indefinidos, mas já permite vislumbrar o quanto estão 

imbricadas com a dinâmica do consumo simbólico-cultural global. Um exemplo acabado a esse 

respeito, se encontra na instauração do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e toda sua 

adaptação à estrutura do decreto 3551/2000. A seguir serão analisadas as implicações desses 

dispositivos institucionais para a composição do que estamos chamando aqui de Estado/mercado e 

os exemplos de projetos de políticas públicas culturais em outros países, como a França, por 

exemplo. 

Cada vez mais os governos, sejam os de caráter federal, estadual, municipal ou transnacional, se 

interessam por eventos que abriguem traços expressivos das chamadas culturas locais e/ou 

tradicionais. Feiras, festas, celebrações, exposições, centros de artesanato, casas de cultura, entre 

outros, entram no circuito do entretenimento cultural e sedimentam novas rotas do turismo global, 

engendrando elos no encadeamento maior da cadeia produtiva da cultura. Além do interesse de 

arrecadação e dinamização do setor econômico dos serviços, os governos se esmeram em granjear, 

junto às atividades culturais, modalidades de legitimação e visibilização de suas respectivas 

administrações. A gestão da cultura, que em certa medida, também é a gestão da subjetividade 

                                                

 

12 Ver Estudos sobre a economia da cultura, Sitio do Ministério da cultuara em colaboração com o Instituto 
Brasileiro de Estatística e Geografia.  



coletiva (Canclini, 1997, p.187), assume uma dinâmica de racionalidade administrativa (calendários 

anuais, programações, vasta divulgação publicitária, patrocínio privado, recursos extra-

orcamentários, fundos de incentivo, renúncia fiscal, entre outros) que passa afazer parte das grandes 

políticas públicas de Estado, como é o caso de algumas secretarias de cultura e turismo no país e do 

próprio Ministério da cultura. Três pequenos exemplos podem bem ilustrar tal processo. Em uma 

publicação recente, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Bahia, em Parceria com a 

Petrobrás, intitulada série Cultura Conquistense, divulgou algumas de suas ações destinadas à 

cultura popular. Junto a essa publicação, foram distribuídos CDs e DVDs contendo imagens e sons 

concernentes às manifestações artístico-folclóricas (ternos de reis, repentistas, procissões, entre 

outras) da região e do município. No último mês de Janeiro, em uma escala maior do que àquela 

verificada em Vitória da Conquista, o Governo do Distrito Federal, através de sua Secretaria de 

Cultura, em parcerias com alguns ministérios da administração federal, assim como bancos e 

instituições regionais e nacionais, como a Petrobrás e a rede hoteleira local, está realizando o IV 

Encontro da Folia de Reis do Distrito Federal, evidenciando um acentuado grau de organização e 

sistematização das políticas públicas e também privadas destinadas à cultura popular. Em outra 

publicação regional, O dito e o feito, o Ministério do Trabalho e Emprego, aliado a órgãos de 

pesquisa da administração pública federal, realizou um levantamento significativo, onde consta 

também um CD, acerca da geração de trabalho e renda existente no âmbito das atividades artístico-

foclóricas da cultura popular do Brasil Central.  

Dentro dessa nova dinâmica político-institucional de valorização da cultura popular, tanto por 

sua dimensão econômica quanto simbólica, o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial reclama 

uma atenção maior, sobretudo se, para fins analíticos, o cotejarmos com outros programas culturais 

semelhantes, como  é o caso do Programa de valorização dos mestres de arte , do governo francês, 

surgido no bojo dos programas de incentivo à preservação e reprodução dos chamados tesouros 

humanos vivos , empreendido pela Unesco. Essa última define o patrimônio cultural imaterial como 

o conjunto das manifestações populares, tradicionais e populares, ou seja, as criações coletivas, 

emanadas de uma comunidade, fundadas sobre uma tradição. Elas são transmitidas oral e 

gestualmente, e são modificadas através do tempo por um processo de recriação coletiva. Integram 

essa modalidade de patrimônio as línguas, as tradições orais, os costumes, a música, as danças, os 

ritos, os festivais, a medicina tradicional, as artes da mesa e o saber fazer dos artesanatos e das 

arquiteturas tradicionais . Inspirados nessa ampla definição, mas concentrando as atenções na 

expressão o saber fazer o governo francês, através de seu Ministério da Cultura, o programa 



Mestres de arte , inspirado, portanto, na recomendação da Unesco para os chamados tesouros 

humanos vivos. De um modo geral, tanto o programa francês quanto às recomendações da Unesco, 

que também se traduzem em apoio financeiro e logístico, gravitam em torno da concepção de que o 

saber acumulado pela comunidade, condensado, muitas vezes, na figura de um grande mestre (como 

são as paneleiras de Goiabeiras, no Espírito Santo, as baianas do acarajé, na Bahia, os repentistas, no 

sertão nordestino, ou as figuras esculpidas em barro, de mestre Salustiano, em Caruaru, Pernambuco, 

e muitos outros), devem ser preservados, atualizados e reproduzidos. Como? No modelo francês, 

através da seleção de novos alunos (que recebem uma bolsa de incentivo) que estejam dispostos a se 

aprimorar e reproduzir o ofício-arte aprendido. Mediante tais desenhos institucionais, o Programa 

Nacional Patrimônio Imaterial, criado a partir do decreto 3551, de 04 de Agosto de 2000, vem 

criando equipes de trabalho para estabelecer critérios de registro dos bens culturais de natureza 

imaterial, inserindo ai discussões sobre os mestres de arte e a noção de tesouros humanos vivos .  

Conclusão 

Como já foi mencionado acima, durante boa parte da primeira seção, o arranjo envolvendo 

cultura popular, consumo e performance é demasiado complexo. Não obstante, os exemplos 

mobilizados não deixam dúvidas quanto à necessidade de instaurar eixos de investigação 

complementares e interdependentes, pois a equação de pesquisa que aqui foi mais ou menos 

delineada (memória/mercado) opera dentro de uma vasta trama de um mercado transnacional de 

bens de consumo simbólico-culturais, no qual os próprios Estados nacionais atuam como parte 

significativa desse mercado, ao recrutar agentes (intelectuais, artistas, cientistas, técnicos, segmentos 

das classes médias, entre outros) para compor as instituições responsáveis pela elaboração e 

execução das principais políticas públicas culturais. Tais segmentos sociais, além de ser os maiores 

legitimadores dessas políticas, são os maiores consumidores e fruidores. Se pensarmos no exemplo 

francês, no qual um sistema de aprendizado das técnicas, responsáveis pelo domínio dos saberes e 

fazeres , se instituiu no interior de escolas e centros de ofício, é possível se comparar aos centros de 

aprendizado da cultura popular (como os existentes, e mantidos pelas secretarias de culturas, em 

Pernambuco, Bahia e outros estados brasileiros, onde são ensinadas as danças e performances do 

Maracatu, da Capoeira, do cordel, entre outros). Ora, fica patente que um sistema de especialização e 

profissionalização foclórico-artístico-performática está se estruturando, sedimentando uma indústria 

da criatividade da cultura popular brasileira, com suas inovações e liberdade de criação, bem no 

rastro da nova economia e do capitalismo inventivo. (Menger, 2005, P. 59). Por outro lado, essa 

indústria criativa encontra demanda de consumo e fruição no interior das classes médias 



intelectualizadas, das quais brotam os agentes de regulação e institucionalização das políticas 

culturais, como artistas, intelectuais, cientistas, técnicos, consultores, etc. Em um mercado cultural 

pós-massa (Yudice, 2003, P.211), esse segmento dinamizam a especialização do consumo, 

abastecendo e engendrando nichos específicos de consumo. Eis os contornos iniciais do 

Estado/Mercado em termos de consumo cultural.   
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