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Resumo 
Este artigo faz uma associação entre os conceitos de patrimônio e etnocenologia, 
considerando que os patrimônios material (construções, sítios históricos e paisagísticos) 
e imaterial (expressões culturais, artísticas, populares) não podem ser concebidos ou 
entendidos separadamente, uma vez que um encontra suporte no outro. Traça-se aqui 
um paralelo entre os conceitos utilizados frequentemente por arquitetos e estudiosos das 
artes cênicas, respectivamente, na tentativa de unir pensamentos sobre questões tratadas, 
até então, isoladamente, e observar de forma interdisciplinar as expressões culturais no 
âmbito dos dois campos de estudo.  
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Nesta era em que as novas tecnologias apontam o sentido do futuro, com 

infovias cruzando espaços, e telecomputadores construindo novas realidades, fala-se 

também, sobre patrimônio material e imaterial. Estes são como referências para a 

sociabilidade, para as relações de existência de comunidades não necessariamente 

virtuais. O contraste configurado entre esses dois pólos de relação com a 

contemporaneidade aguça entendimentos nem sempre compatibilizados dentro do 

universo interpretativo do cotidiano coletivo.  

Cultuar o patrimônio material ou imaterial, nesta sociedade repleta de 

possibilidades de democratização e disseminação do uso de micro-emissários ou 

micromáquinas, como extensões do homem como vaticinou Marshall McLuhan, e com 

índices crescentes e ilimitados de interatividade, pode soar como uma confusão 
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ideológica, propiciadora de uma multiplicidade de temas para discussões em torno de 

prioridades e relevâncias no universo social contemporâneo permanentemente em 

movimento e mudança. “O culto que se rende hoje ao patrimônio histórico deve merecer 

de nós mais do que simples aprovação. Ele requer um questionamento, porque se 

constitui num elemento revelador, negligenciado mas brilhante, de uma condição da 

sociedade e das questões que ela encerra”, alerta Françoise Choay (2001, p. 12). E 

cuidar do patrimônio não significa obviamente ignorar os avanços tecnológicos das 

mídias, deixando possível o trânsito de mão dupla: 

 

Patrimônio histórico. A expressão designa um bem destinado 
ao usufruto da comunidade que se ampliou a dimensões 
planetárias, constituído pela acumulação contínua de uma 
diversidade de objetos que se congregam por seu passado 
comum: obras e obras-primas das belas-artes e das artes 
aplicadas, trabalhos e produtos de todos os saberes e savoir-
faire dos seres humanos. Em nossa sociedade errante, 
constantemente transformada pela mobilidade e ubiqüidade de 
seu presente, “patrimônio histórico” tornou-se uma das 
palavras-chave da tribo midiática. Ela remete a uma instituição 
e a uma mentalidade (CHOAY, 2001, p.11). 
 

Ao falarmos de patrimônio material, nos referimos às construções isoladas, ou 

comjuntos, representantes de um determinado período histórico, ou nem tão 

representativas assim sob o ponto de vista arquitetônico, que levaram tempo para serem 

constituídas e consolidadas no imaginário coletivo e que se tornaram valiosas por um 

motivo ou outro, para povos ou comunidades.   

Alheios à velocidade das realidades trocadas via computador ou outros recursos 

telemáticos, a despeito do tempo (séculos, anos, dias) ou da distância (quilômetros, 

milhas), o que se conseguem manter hoje, o que se tem de patrimônio reconhecido, seja 

oficialmente pelos governos ou afetivamente pelas populações, em sua maioria, 

contrasta com o estabelecimento de interações que dependem basicamente de 

conhecimentos neotecnológicos (para usar um termo cunhado por Muniz Sodré ao 

referir-se às novas tecnologias). Há, sem dúvida, uma intensa e significativa troca de 

imagens e informações de forma simultânea, incessante, compulsiva, e feita em tempo 

real. E, também, pouco contemplativas. Automáticas. 



O patrimônio material e imaterial, na resolução concebida por todas as cartas 

patrimoniais2, deve ser preservado e, por isso mesmo - ou por uma resistência natural - 

sem grandes empenhos, assiste à construção dessas novas tramas de realidades de forma 

quase impassível ou, por que não dizer, indiferentes, mesmo no caso em que, de fato, 

esse patrimônio se torna ruína ou mera lembrança do passado, sem uso e com abuso dos 

responsáveis que o deixa se deteriorar, sem providências oferecer. Henry Pierre Jeudy 

(1990, p. 2) diz que “a imaginação histórica, produtora de histórias, desenvolve-se com 

a possibilidade incessante de dar significação ao material morto, atropelando a ordem 

dos signos da conservação fiel e autêncitica. Esse desejo de ruínas não se refere somente 

a uma estética da existência, ele está presente nas construções da memória”. 

Vejamos a seguir um trecho da Carta de Atenas, deliberada em 1933: 

A vida de uma cidade é um acontecimento contínuo, que se 
manifesta ao longo dos séculos por obras materiais, traçados ou 
construções que lhe conferem sua personalidade própria e dos 
quais emana pouco a pouco sua alma. São testemunhos 
preciosos do passado que serão respeitados, a princípio por seu 
valor histórico ou sentimental, depois porque alguns trazem 
uma virtude plástica na qual se incorporou o mais alto grau de 
intensidade do gênio humano (Iphan, 2000, p.52). 
 

Agora, mais do que nunca, se descobre um desejo e a necessidade de preservar 

manifestações produzidas pelo homem, sejam elas materiais ou imateriais, e as 

discussões, proteções e outras providências são tomadas na tentativa de fazer 

permanecer as valorosas expressões, assim dimensionadas pelo povo que as cercam ou 

as cultuam como tradição ou conduta sedimentada e enraizada à sua própria história, à 

história do lugar, contextualizada e naturalmente acomodada em sua expressão, 

aparecendo como uma manifestação até ordinária do cotidiano. 

Aqui, em meio ao paralelismo de relações e analogias, confrontamos o que é 

velho com o que é novo. Em ambos os casos, são tecnologias que servem a cada tempo 

e constroem alicerces para sociabilidades presentes e futuras. Trata-se, então, de um 

hibridismo multitemporal que se conforma agora, tornando-se acessível cada vez mais e 

como uma necessidade de entendimento do mundo que nos cerca e o que nós 

absorvemos como ambiente de relação com outros indivíduos. O tempo e o espaço, 

portanto, neste novo nível de intercâmbio, não são preponderantes. São mesmo 

irrelevantes.  
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Percebemos também dentro das designações do que é material e do que é 

imaterial, a necessidade de aproximarmos essas duas categorias até que se perceba que 

uma está intrinsecamente ligada à outra, como se uma estivesse dentro da outra, em uma 

simbiose, ou um casamento. Ambas completamente impregnadas mutuamente, do valor, 

da expressão e da apropriação de todo o ambiente que obviamente necessita igualmente 

da construção física, assim como da construção expressiva, artística, do modo de fazer, 

de dançar, de ouvir, de falar, de costurar, de criar a certa panela de barro, de arrastar os 

pés na roda de samba, de fazer queijo branco, de bordar, de guardar os barcos etc. 

De um modo ou de outro, todas essas práticas espetaculares ou extraordinárias 

têm o seu ponto de consecução como se fosse um habitat típico, característico, próprio, 

para as manifestações de cada natureza. E isto exatamente é o que nos remete aos 

princípios da etnocenologia, termo criado em Paris em 1995 para designar uma 

etnociência das práticas e comportamentos humanos espetaculares organizados, a qual 

presta especial atenção ao local onde um determinado “espetáculo” ocorre e o reconhece 

como integrante indispensável da cena. Tudo que é passível de estudo, por ser cultura, 

está situado em um espaço que também concorre para definir a expressão. Toda a 

expressão cultural, reconhecida formal ou informalmente como patrimônio imaterial, ou 

intangível, ocorre em um determinado espaço que é parte do que é visto, parte do 

espetáculo.  

A grosso modo, podemos dizer que o patrimônio imaterial, especialmente aquele 

que vem sendo “registrado” pelo Ministério da Cultura, é de cunho espetacular. Não que 

cobre ingresso e seja formatado como uma história, com começo, meio e fim, 

aristotelicamente. Mas há sim um ritual, um modo de fazer extraordinário, e 

características idiossincráticas que os transformam em categorias especiais de 

expressão. Todos eles que já foram listados são repetitivos e estão vinculados a um 

lugar, a um sítio, a um espaço que lhes propiciou a geração e a evolução do costume de 

fazer. Este fazer e o lugar onde acontece a ação são naturalmente indissociáveis. A des 

associação seria como querer desvincular forma e conteúdo, provocando um vazio 

facilmente perceptível. Seria inconcebível buscar realocar ou relocalizar os ofícios, as 

artes ou os costumes de um lugar em outro, sob pena de torná-lo improcedente, mal 

situado, inadequado. 

 

Durante a cerimônia de registro do modo de fazer acarajé no Museu de Arte 

Sacra da Bahia, na Rua do Sodré, em Salvador, alguém no coro da Capela de Santa 



Tereza, que servia de platéia para o evento, perguntou ao ministro Gilberto Gil a qual 

modo de fazer acarajé se referia o registro naquele momento outorgado. O ministro 

respondeu que se referia ao quitute feito na Bahia. E fica assim confirmado que o fazer 

acarajé está intimamente vinculado às ruas da Bahia, assim como o queijo de Minas só 

pode estar associado ao interior daquele Estado, assim como o ofício das paneleiras do 

bairro de Goiabeiras do Espírito Santo, e o Samba de Roda que é o do Recôncavo da 

Bahia, e a capoeira que é aquela dançada como herança dos escravos, também, nos 

campos e entre as construções coloniais. 

Da mesma forma, o que está fisicamente tombado deve manter o seu imaterial 

associado por perto e bem vivo - e que isso seja reconhecido por todas as instâncias 

incumbidas de valorizar e proteger tanto o patrimônio material quanto o imaterial. 

Vários episódios podem ilustrar esses processos que acabam reconhecendo a 

importância da associação para a permanência da expressão, muito embora alguns 

tardiamente, mas não irreversivelmente, em poucos casos. Como durante o período de 

reforma da orla da Barra, em Salvador, em que foram substituídas as calçadas de pedras 

portuguesas. Não havia delimitações sobre tudo o que seria trocado por novo. Tanto é 

que até seis amendoeiras foram arrancadas do sítio onde, frondosas, ofereciam conforto. 

Naquele local, os pescadores que colocam seus barcos de madeira em frente ao Forte de 

Santa Maria para preservá-los da arrebentação em tempo de tempestades, temeram pela 

supressão daquele espaço vital para eles e já tão familiar a quem transita pela área. Os 

barcos singelos com seus nomes e cores, imaginava-se, teriam que procurar outro lugar 

que servisse de vaga seca. No Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan), uma técnica causou indignação ao se opor a interceder pela manutenção dos 

antigos pescadores em frente ao monumento. Para ela, somente o Forte de Santa Maria é 

tombado e por isso somente ele teria que ser preservado. O entorno não significaria 

bastante a ponto de faze-la comunicar o pleito à superintendência. Os pescadores não 

teriam que ser protegidos porque o ofício deles, o modo como eles pescam, há anos, na 

costa da cidade,  não tinha sido registrado pelo Ministério da Cultura. 

O questionamento surge quando se retira a cena pontilhada de barcos na rampa e 

no mar, que emoldura o antigo forte tombado pelo Iphan como patrimônio material, já 

que a associação entre o forte e os pescadores é natural e arraigada aos moradores da 

cidade, aos freqüentadores da praia do Porto da Barra. 

Não há como, portanto, separar as duas vertentes de existência em um só 

ambiente construído no espaço e no tempo. O determinado espaço físico é como a 



locação para a manifestação de cultura feita e renovada por quem sabe representar, 

mostrar, refletir, atuar, dançar, ou tem aquele determinado costume identificado como 

um fazer especial, característico de um grupo de pessoas. Existe aí um desenho único na 

ocupação do tempo e do espaço. 

 Dentro deste novo ambiente que se desloca por meio das infovias que se 

multiplicam e se democratizam, a proxêmica se perde ou se assume dentro de um novo 

entendimento, um patamar diferente, ainda a ser replanejado/redesenhado ou 

simplesmente terá que ser transposta ou substituída no universo das relações espaciais 

não presenciais. É de se observar que a proxêmica3 segue convenções diferenciadas, a 

depender de condições físicas, geográficas, históricas, sociais e de educação que variam 

de lugar para lugar, de cultura para cultura. Nas infovias, ela se ausenta. 

Para discorrer sobre a distância interpessoal, Armindo Bião recorre às 

observações de Hall: 

 

A partir de pesquisas de campo em diversos países, em três 
continentes, Edward T. Hall estabelece um quadro comparativo 
de classificação de distâncias progressivamente mais amplas 
(íntima, pessoal, consultivo-social e pública) e de comunicação 
sensorial, numa gradação até os tabus (percepção olfativa em 
espaço consultivo-sensorial, por exemplo), sendo cinco os 
níveis  de percepção: cinestésico, térmico, olfativo, visual e 
oral-auditivo” (BIÃO, 2000, p.17). 

 

Em Cachoeira na Bahia, por exemplo, onde os edifícios coloniais têm de duas a 

quatro portas na fachada que dá para ruas estreitas e calçadas de até 10 cm de largura, o 

trânsito de pessoas, carros e animais tomam direções imprevistas. Choques e esbarrões, 

desvios e adequações acontecem em meio ao trânsito urbano desordenado. Esta é uma 

forma de corporeidade. Afeito ao calor da beira do Paraguaçu, com uma arquitetura 

colonial, com suas histórias peculiares que deixaram fortes vestígios na cultura de ainda 

hoje, onde estão fincados para sempre os candomblés, os cemitérios, os casarões estão 

dispostos a guardar o imaterial, o inimitável, o impressionante do lugar, justamente por 
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ser único e inseparável das estruturas de pedra e cal que distinguem o traçado da cidade, 

do Recôncavo. 

O caso de Cachoeira apenas ilustra o ponto que queremos mostrar aqui, da 

(indis)sociabilidade entre o material e o imaterial. Não material sem o seu recheio. Nem 

o imaterial sem o seu ambiente. Em tempos de mobilidade, são várias as formas de se 

transportar tanto o material e o imaterial, mas é este fenômeno que se carece estudar. 

Como percorrer estradas virtuais e se mostrar em ambientes desambientados, ser 

interpretado em contextos estranhos, por tempos efêmeros. 

Anthony Giddens menciona essa possibilidade de mistura de ambientes 

proporcionada pela mídia e cita Meyerowitz que pontualmente se refere ao tranporte de 

performances. 

O efeito colagem da televisão e dos jornais dá forma específica 
à justaposição dos ambientes e escolhas potenciais de estilo de 
vida. Por outro lado, a influência dos meios de comunicação de 
massa simplesmente não segue totalmente na direção da 
diversificação e da fragmentação. A mídia oferece acesso a 
ambientes com os quais o indivíduo  pode nunca vir a entrar em 
contato; mas ao mesmo tempo algumas barreiras entre 
ambientes que eram separados são superadas. Como observa 
Meyerowitz, a mídia, especialmente a eletrônica, altera a 
“geografia situacional” da vida social: “Mais e mais, a mídia 
nos torna audiências ‘diretas’ de performances que acontecem 
em outros lugares e nos dá acesso a audiências que não estão 
‘fisicamente presentes’.”. (GIDDENS, 2002, ps.82, 83)  

 

Percebemos que, ao se valorizar o material ou imaterial, não é possível separar 

uma categoria da outra, se o objetivo é a conservação de uma delas. E o transporte do 

patrimônio pelas infovias recria a leitura dos objetos que agora se tornam em novos 

hibridismos, distintamente dos museus e suas exposições que usualmente destacam o 

que tem para ser mostrado sem propriamente contextualizá-los ou recontextualizá-los. 
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