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Introdução

O Ofício das baianas de acarajé recebeu o título de bem cultural de natureza imaterial
no ano de 2005 quando foi incluído no Livro dos Saberes conforme o Decreto n.º 3.551 de
agosto de 2000, seguindo os protocolos estipulados pelo Programa Nacional de Patrimônio
Imaterial (PNPI). Atualmente, no Brasil, o órgão responsável institucionalmente pela
identificação, reconhecimento, salvaguarda e
promoção de um bem imaterial é o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

O processo de inventarização do Ofício das
baianas de Acarajé é parte de uma ação coletiva entre
a ABAM, o terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, o
antropólogo Raul Lody e o Centro de Estudos Afro
Orientais, e foi proposto em 2002 junto ao Ministério
da Cultura.

Assim, durante a inventarização do título,
determina-se que o Ofício das baianas de acarajé,
enquanto bem cultural, esteja associado,
necessariamente, a dois elementos: a feitura do
acarajé e a imagética da baiana.

Quanto à imagética da baiana que
comercializa o acarajé, é estabelecido a necessidade
de se reproduzir as vestimentas características deste
Ofício, como um dos fundamentos da prática como
bem cultural imaterial. A vestimenta se relacionaria
com o simbólico a que representa, seria em
simultâneo, uma comunicação da ocupação, da
religiosidade, da identificação e historicidade destas
mulheres.

Fotografia 1: Baiana de tabuleiro no Brasil
Colonial. Fonte: IPHAN, 2007, p.16



É justamente pelo estabelecimento desses componentes como indistintamente
constituintes do bem cultural, que essa pesquisa se propôs a analisar a representação
imagética elaborada pelo Iphan no intuito de salvaguardar este bem e os seus fatores
caracterizantes.

Objetivos

Ao propor práticas e estratégias para a salvaguarda de bens culturais de natureza
imaterial, o Iphan enfrenta o desafio de trabalhar na perspectiva de reconhecimento
e valorização das diversificadas e dinâmicas referências culturais de diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira.1

A dificuldade exposta pelo Iphan, expressa na citação, é parte do processo da
instabilidade da cultura, como sendo algo contínuo e não estático. E de fato, a concretização
de patrimônios imateriais não é o objetivo do Iphan, entretanto a conciliação entre os
contínuos desdobramentos e os seus códigos narrativos são um ideal a ser alcançado. A
discussão sobre os fundamentos das dinâmicas culturais e da patrimonialidade de bens é a
ferramenta para atingir esse ideal.

Em consequência da globalização acelerada do século XXI, as comunidades estão
sujeitas a maiores alterações sociais que influenciam na identidade cultural desses grupos.
Antônio Augusto Arantes, em seu artigo “O patrimônio imaterial e a sustentabilidade de sua
salvaguarda”9 discorre sobre os efeitos da globalização nos patrimônios imateriais e as
descaracterizações promovidas pela modernização social. Essa, também, é a crítica na fala de
Raul Lody - no documentário “Axé do Acarajé ou a Quizila de Oxalá” produzido pelo Iphan,
ABAM10, Instituto Quilombista, e Palmares Fundação Cultural - onde o antropólogo expõe a
já existente descaracterização do acarajé daquele que era vendido pelas escravas no período
colonial, o que não impeliu a ação de tombamento do Ofício das baianas em 2005.

A banca, o tabuleiro, que reúne todas essas iguarias e o acarajé é uma coisa muito
mais organizada a partir da Segunda Guerra Mundial, com a cultura do sanduíche.
E, na verdade, o acarajé virou um sanduíche, até morfologicamente lembra um pão
de hambúrguer e muita gente chama de acarajé-burguer ou de sanduíche nagô.

Essa mudança morfológica do acarajé na segunda metade do século XX, não o
distanciou de sua origem, ainda que o tenha reestruturado. Logo, o patrimônio imaterial
permite reinterpretações que não afetam as suas práticas que implicaram em seu tombamento
como bem cultural imaterial.

A oficialização de um bem de natureza imaterial acontece a partir de um inventário de
dados, petições públicas e imagens que exprimem a demanda da patrimonialização de uma
manifestação cultural. A partir desse inventário determinam-se os componentes essenciais, ou
seja, os elementos que constituem e fundamentam o bem imaterial e, consequentemente,
indicam formas de salvaguardar as práticas que lhe dão forma.

1 Iphan. Patrimônio Cultural Imaterial: para saber mais / Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -
Brasília, DF: Iphan, 2012.



No caso do Ofício, o Iphan constrói uma cultura narrativa que perpassa pela
reprodução de imagens que representariam o Ofício das baianas através de sua historicidade e
de elementos essenciais da prática.

É nesse sentido, que esse projeto de pesquisa se propôs a estudar como que o Iphan,
órgão federal, se utiliza da cultura visual para a manutenção e salvaguarda do Ofício das
baianas de acarajé.

Métodos e Resultados

(...) a leitura de que a fotografia imprime em nossas mentes o sentido estético
daquilo que se torna memorável poderia se dar pela identificação daquilo que
estamos acostumados a ver ou daquilo que nos gera impacto pela estranheza.
Portanto, a fotografia faria parte da ontologia do patrimônio, pela identidade ou pela
alteridade. (CARVALHO; MENEGUELLO; 2020, p. 77)

O entendimento da cultura visual como expressão da relação da imagem com o
patrimônio e sua importância na construção do imaginário popular e na identidade nacional
justifica o estudo proposto quanto a imagética adotada pelo Iphan na patrimonialização do
Ofício.

Nesse sentido, a pesquisa se desdobrou no estudo das imagens que a instituição
vincula ao patrimônio, buscando compreender a narrativa visual que se pretendia deste bem
imaterial. No Dossiê 6 - Ofício das Baianas de acarajé, produzido pelo Iphan em conjunto
com a ABAM, o Centro de Estudos Afro Orientais da UFBA e o Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá
no ano de 2007, são analisadas 68 imagens, sendo 57 fotografias e 11 iconografias.

As iconografias são aquarelas produzidas pelo artista Carybé, que reproduzem a
venda no tabuleiro, os Orixás, as cerimônias e os rituais, as danças e cenas da mitologia
Iorubá, todas as imagens são protagonizadas por mulheres negras com vestimentas
características do Candomblé, isto é, com a presença de torço, saiotes, saias de renda,
anáguas, pano da costa, batas e fios de contas.
A vinculação simbólica da ritualização do acarajé ao sagrado está expresso em duas
iconografias em específico,  respectivamente:

Iconografia 1: Acarajé de Iansã, no Ilê Oxumaré.
Iconografia 2: Acarajé de Iansã, no Candomblé do
Engenho Velho.



Já na seleção de fotografias que compõem o Dossiê, composta por imagens de cinco
fotógrafos, sendo eles: Ana Paula Pessoa, Christiano Júnior, Elizabete de Castro, Luiz
Antônio Duailibi, Francisco Moreira da Costa; observa-se a predominância de imagens que
mostram a produção ritualística do acarajé e dos seus ingredientes essenciais e, também, da
baiana no Ofício com as vestimentas características, sentada diante do tabuleiro. Além disso,
apresentam-se também imagens que abordam o sincretismo da doutrina iorubá com o
catolicismo, onde o Orixá Iansã é representado por Santa Bárbara e cultuado nas festas de
Largo, que ocorrem na Igreja da Nossa Senhora dos Pretos no Pelourinho, Salvador - BA.
Nessas fotografias, o acarajé é servido nos degraus da Igreja, as baianas dançam durante a
festa católica, as guias ficam diante da nave central, a população veste vermelho e entrega
flores à divindade.
Fotografia 2: Acarajé como oferenda na Festa de Largo.
Fotografia 3: Baiana em Festa de Largo.
Fotografia 4: Procissão para Santa Bárbara.

Fonte: IPHAN. 2007. p.8, 10, 12.

A narrativa visual montada pelo Iphan é abrangente quanto aos sentidos sincréticos
que o Ofício adota na sociedade baiana, entretanto é limitado às representatividades da
prática. As imagens catalogadas não apresentam outros atores que compõem as dinâmicas
internas e externas deste patrimônio apesar de serem citados no Dossiê.

No entanto, por razões econômicas, não só “baianos” de acarajé, mas também
evangélicos buscaram espaço nesse mercado. Ignoram, assim, as questões religiosas
que, inicialmente, atribuíam apenas à mulher “filha-de-santo do orixá Oiá” a
obrigação e depois o direito de vender acarajé. Os evangélicos, grupo cada vez mais
crescente em todos os estados do país, têm entrado nesse mercado, o que lhe atribui
novos significados e o vincula a outro universo religioso. Com esse caráter, atendem
a uma clientela que compartilha suas crenças e recusa-se a consumir o acarajé
relacionado ao candomblé. A esse produto dá-se o sugestivo nome de “acarajé de
Jesus”. A ressignificação elaborada pelos evangélicos gera disputa no espaço
simbólico entre eles e as baianas de acarajé, defensoras da tradição ancestral. Os
dois grupos fazem uso do discurso religioso para defender suas crenças e sua reserva
de mercado. (Dossiê 6, 2007, p.55)



As considerações sobre as possíveis contribuições ou descaracterizações decorrentes
da interação de novos elementos ao bem imaterial são constantemente formuladas, a crescente
participação de homens e evangélicos na prática do Ofício são os principais fatores da
ressignificação deste bem imaterial.

Segundo a fala de Marcia Sant’anna, diretora do Departamento de Patrimônio
Imaterial no Iphan entre os anos de 2004 a 2011, um bem cultural está sempre suscetível ao
fazer humano, vulnerável à criatividade e transformações que acompanham a sociedade,
portanto passível a mudanças que levam, ou podem levar, a descaracterizações. No caso, do
Ofício das baianas de acarajé, essas alterações estão associadas a ascensão e avanço de ideias
que “desafricanizam” os principais elementos do bem: o acarajé e a imagem da baiana
relacionado ao candomblé.

O surgimento de novos atores que reivindicam o comércio dos quitutes, ou as práticas
do tabuleiro, mas que não se enquadram na imagética tradicional, além das ressignificações e
alterações no modo de preparar e comercializar o acarajé cria uma disputa de narrativas e
espaço na manutenção do Ofício.

É nesse sentido, que essa pesquisa se propôs a estudar a representação imagética
elaborada pelo Iphan como uma ferramenta de salvaguarda que visa a construção ou a fixação
de uma memória visual ao patrimônio. O Instituto, em sua discussão teórica, reconhece as
dinâmicas internas ao patrimônio, em sua discussão imagética, o órgão se justifica em uma
narrativa visual que atua na construção de um imaginário e na transmissão e manutenção do
Ofício associado a uma identidade nacional.

Bibliografia
ARANTES, A. O patrimônio imaterial e a sustentabilidade de sua salvaguarda. Revista da
Cultura. v. 7, p. 9-14, 2004.
BRASIL. Dossiê 6 - Ofício das Baianas de Acarajé. Brasília, DF: Iphan, 2007.
CARVALHO, A.; MENEGUELLO, C.. Imagens em desalinho sobre a produção visual nos
processos de patrimonialização do Estado de São Paulo. In. A imagem como experimento.
Iara Lis Schiavinatto; Patrícia D. Meneses (organizadoras). Vitória: Editora Milfontes, 2020.
FIGUEIREDO, Luciano R. de Almeida & MAGALDI, Ana Maria B. de Mello, Quitandas e
quitutes. Um estudo sobre rebeldia e transgressões femininas numa sociedade colonial,
Cadernos de Pesquisa / Fundação Carlos Chagas, v.54: p. 177-86, ago.1985.
FUNARI, Pedro Paulo Abreu; PELEGRINI, Sandra C. A.; RAMBELLI, Gilson. Patrimônio
cultural e ambiental: questões legais e conceituais. São Paulo: Annablume, 2010.

Anexos
Imagem 1: Dossiê 6 - Ofício das baianas de acarajé, Brasília, DF: Iphan, 2007, página 16.
Imagem 2: Dossiê 6 - Ofício das baianas de acarajé, Brasília, DF: Iphan, 2007, página 8
Imagem 3: Dossiê 6 - Ofício das baianas de acarajé, Brasília, DF: Iphan, 2007, página 10
Imagem 4: Dossiê 6 - Ofício das baianas de acarajé, Brasília, DF: Iphan, 2007, página 12


