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Foco: patrimônio como política.

- A diferenciação entre patrimônio material e imaterial se trata de uma 'disputa' 

política.

-Disputa entre os critérios de valores orientadores de seleção do que é ou será 

patrimônio.

-Surgimento dessas categorias dizem respeito a posições e ações políticas.

-Preocupação com uma homogeneização // Cultura de Massas // Globalização

-Perigo da Perda de manifestações.

-Preocupação em distribuir o capital simbólico da representação nacional entre 

grupos antes marginalizados, por não serem contemplados nos valores 

patrimoniais mais tradicionais. 



Ver Decreto 25/37



-Tombamento = Patrimônio Material = Mais força de proteção jurídica = Delimitação do 

objeto de formas de preservação mais facilmente definidas.

-Registro = Patrimônio Imaterial = Menos força de proteção jurídica = Dificuldade de 

delimitação precisa tanto dos limites quanto das formas de preservação

-P.I.: Natureza Fluida, em constante mudança, transformação – Diz respeito à formas de 

ver, viver e estar no mundo. Diz respeito a construção de identidades // conceito de 

alteridade.

-Valorização da diversidade enquanto enriquecedora.

  



CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Seção II
DA CULTURA

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais  e acesso às 

fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais.

§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.

§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os 

diferentes segmentos étnicos nacionais.



Art. 216. 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.
§ 1º - 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.
§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.
§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores 
culturais.
§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.
§ 5º - Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas 
dos antigos quilombos.
§ 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à 
cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de 
programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003)
II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações 
apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)



Ver Decreto 3551



-Decreto 3551/2000: caráter mais amplo e geral.

-Prática de identificação, registro e salvaguarda supõe o aval e envolvimento dos grupos 

'detentores'

-Questões:

-apropriação pela sociedade civil do conceito de patrimônio imaterial

-não confundir patrimônio imaterial como limitado às 'culturas populares'

-Auxílio que o PI pode representar em termos de direitos

-Necessidade de criação ou aprimoramento de instrumentos jurídicos que garantam os 

direitos coletivos de saberes e criações artísticas.

 



Inventário Nacional de Referências Culturais

-Vem da ideia de Referência Cultural central para Aluísio Magalhães, fundador do 

Centro Nacional de Referências Culturais (1975). 

-Referência Cultural nesse caso diz respeito, como definiu Antônio Arantes  

às “práticas e os objetos por meio dos quais os grupos representam, 

realimentam e modificam sua identidade e localizam sua territorialidade”.

-Organização de Banco de Dados.

-Orientação para um trabalho de levantamento dos bens culturais



Procedimentos para a utilização da Metodologia do INRC
(retirado do site do Iphan em 01/10/10)

1. A instituição proponente deverá encaminhar ao Iphan ofício de solicitação e o 
projeto de pesquisa para o qual a metodologia deverá ser usada;

2. A Gerência de Identificação, do Departamento de Patrimônio Imaterial - DPI, 
analisará o projeto e, caso seja necessário, comunicará ao proponente as adequações 
a serem feitas no projeto, conforme a metodologia do INRC e as diretrizes do DPI;

3. A instituição proponente deverá firmar o Termo de Responsabilidade para o uso da 
metodologia do INRC, junto à Gerência de Identificação/DPI;

4. O projeto deverá prever, em seu orçamento, recursos para viabilizar, pelo corpo 
técnico da Gerência de Identificação, o treinamento da equipe que desenvolverá a 
pesquisa. Somente após o treinamento é que o trabalho deverá ser iniciado;

5. O corpo técnico da Gerência de Identificação acompanhará a execução dos 
trabalhos, dirimindo quaisquer dúvidas que possam surgir no seu desenvolvimento;

6. A final de cada etapa, a instituição proponente deve encaminhar à Gerência de 
Identificação as fichas do INRC devidamente preenchidas e os relatórios qualitativos 
produzidos;

7. A instituição proponente deverá alimentar o Banco de Dados do INRC, que estará 
acessível na Intranet do IPHAN em breve.



- A própria ação de inventariar/pesquisar é em si uma ação de salvaguarda, uma vez que 

ajuda a preservar, ao documentar, modos de ver o mundo, formas de estar nele.

-Não necessariamente o que se inventaria é considerado como pertinente de ser indicado 

para registro.

-Cada etapa do inventário é acompanhada por técnicos do Iphan.

-Ao longo da pesquisa vão se eleger quais os aspectos se deseja colocar em evidência – 

participação essencial dos 'detentores'

-Exame e parecer do DPI – envio para o Conselho Consultivo. 



Bens Registrados pelo Iphan:

1. Ofício das paneleiras de goiabeiras – Livro dos Saberes, 2002

2.Arte Kusiwá – Pintura Corporal e Arte Gráfica dos Wajãpi – Livro das Formas de 

Expressão, 2002

3. Samba de Roda do Recôncavo Baiano, Livro das Formas de Expressão, 2004

4.Círio de Nossa senhora de Nazaré, Livro das Celebrações, 2004

5.Modo de Fazer Viola de Cocho, Livro dos Saberes, 2005

6. Ofício das Baianas de Acarajé, Livro dos Saberes, 2005

7.Jongo no Sudeste, Livro das Formas de Expressão, 2005

8.Cachoeira de Iuareté – Lugar Sagrado dos Povos Indígenas dos rios Uaupés e Papuri, 

Livro dos Lugares, 2006

9.Feira de Caruaru, Livro dos Lugares, 2006



10. Frevo, Livro das Formas de Expressão, 2007

11.Tambor de Crioula do Maranhão, Livro das Formas de Expressão, 2007

12. Matrizes do Samba do Rio de Janeiro: Partido Alto, Samba de Terreiro e Samba Enrredo. 

Livro das Formas de expressão, 2007

13. Modo artesanal de fazer Queijo de Minas, nas regiões do Serro e das Serras da Canastra 

e do Salitre. Livro dos Saberes, 2008

14. Roda de Capoeira, Livro das Formas de Expressão, 2008

15. Ofício dos Mestres de Capoeira, Livro dos Saberes, 2008

16. Modo de fazer Renda Irlandeza – Divina Pastora (SE), Livro dos Saberes, 2009

17.  O toque dos Sinos em Minas Gerais, Livro das Formas de Expressão, 2009

18. Ofício de Sineiro, Livro dos Saberes, 2009

19. Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis (GO) Livro das Celebrações, 2010



“No Brasil, acarajé

O acarajé da Bahia – 

bolo de feijão fradinho 

frito no azeite de 

dendê – foi decretado 

patrimônio imaterial 

do Brasil pelo Iphan 

em 2004”

Estado de São Paulo

24 de agosto de 2010



Salvaguarda

-Planos de ação construídos em conjunto com os detentores dos bens registrados.

-Existência atual de Pontões de Bens Registrados devido a parceria Iphan – Secretaria de 
Cidadania Cultural (Programa Cultura Viva)

-Pontões com características diferenciadas

-Possíveis dificuldades na gestão dos recursos – possibilidade de desintegração e conflito 
dos grupos caso não estejam realmente estruturados para tanto.



Intervenções; uma questão delicada e que exige reflexão.

-Responsabilidade gerada pelas intervenções

-Necessidade de se pensar nossa atuação com muito cuidado nesses casos

-Entretenimento: para quem? O que pode gerar nesses casos?

-Buscar um equilíbrio entre os resultados de satisfação do 'público' e daqueles que entretêm

-No caso do PI, e de muitas manifestações classificadas como da cultura popular, há a 

possibilidade de os grupos ao migrarem suas práticas para um formato de espetáculo 

perderem com isso elementos fundamentais para seu significado, exemplo, temporalidade.

-Não quero com isso defender um purismo, mas a necessidade de uma reflexão crítica 

sobre os possíveis efeitos do mercado do entretenimento, como um aspecto que pode ser 

incorporado à cultura de massa.

-Nesse sentido, uma possibilidade de homogeneização, com vistas a atender às exigências 

de um mercado vai contra a própria proposta do reconhecimento do PI. Por isso temos que 

nos atentar para as utilizações que fazemos dessas categorias. 



Sugestões Bibliográficas:

-Celebrações e Saberes da Cultura Popular. Pesquisa, inventário, crítica, perspectivas. 
Série Encontros e Estudos nº5. Rio de Janeiro: Funarte, Iphan, CNFCP, 2004.

-CAVALCANTI, M.L. E FONSECA M.C.L. Patrimônio Imaterial no Brasil. Legislação e 
Políticas Estaduais. Brasília: Unesco, Educarte, 2008.

-FONSECA, M.C.L. O Patrimônio em Processo – A trajetória da política federal de 
preservação no Brasil. 2º ed. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ; MinC Iphan, 2005.

-Revista Tempo Brasileiro – out. Dez. -  nº 147 - Patrimônio Imaterial – 2001 – Rio de 
Janeiro: Ed. Tempo Brasileiro.
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