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As rezadeiras usam
Águas da chuva e do rio
Curam as dores do corpo
Cisco no olho, espinhela caída
As benzedeiras vão
Com fé na oração
Curando nossas feridas
Como obaluaê
As rezadeiras quebram
Quebranto, mal olhado
Males que vem dos ares
Nervos torcidos, ventres virados
As benzedeiras são
As estrelas das manhãs
As nossas anciãs
Nanás buruguêis
Afastam a inveja
E o mal olhado
Com suas forças
Com suas crenças
Com suas mentes sãs
As rezadeiras são
As nossas guardiãs
Por dias, noites.
(VILA, Martinho da; VALENÇA, Rosinha de,1992)

RESUMO

O patrimônio cultural imaterial é o tema central da presente pesquisa, construído sob a
perspectiva de tempo, narrativa e memória do filósofo francês Paul Ricoeur buscou-se, com
base no Decreto Federal nº 3.551/2000 e no Decreto Estadual 42.505/2003, analisar o registro
e propô-lo ao ato de benzer como Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais. Apesar da
discussão teórica acerca do patrimônio cultural imaterial retroceder até os anos trinta do
século passado, em nosso ordenamento jurídico é uma novidade trazida pela Constituição
Federal de 1988. O bem cultural imaterial é a raiz da identidade que determina os referenciais
de pertencimento dos diversos grupos que compõem o Brasil. O problema suscitado pauta-se
em averiguar se o registro conforme trazido na legislação mostra-se um instrumento capaz de
resguardar o bem imaterial permitindo identificar as formas adequadas para sua salvaguarda.
Posteriormente, analisam-se quais as formas de atuação do Poder Público que podem
colaborar com os detentores de tais patrimônios na transmissão e preservação de sua cultura.
Questiona-se, ainda, a possibilidade e o que justificaria o registro do ato de benzer como
Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais. A partir da construção histórica e legislativa
do patrimônio cultural, verificou-se que a utilização apenas do registro como instrumento de
proteção mostra-se ineficaz, visto que esse apenas identifica o bem material e que, por se
tratar de patrimônio “vivo” e mutável, são necessárias ações que visem o seu fomento e a
criação de um plano de salvaguarda que abarque todo o contexto em que este está inserido.
Acerca das formas de atuação do Poder Público, verificou-se que instrumentos utilizados na
proteção do patrimônio imaterial atuam como direcionador para a atuação do Estado, mas não
podem ser fim, carecendo, hoje, de uma melhor conjugação entre estes. A atuação do Estado
com seu poder de polícia sob o patrimônio cultural imaterial ainda mostra-se tímida, seja pela
novidade do tema ou mesmo pela ineficiência dos órgãos que detêm tal responsabilidade.
Verificou-se também a necessidade de uma maior interação do Direito no campo no
patrimônio cultural, especialmente o imaterial, que até então se encontra muito discutido nos
estudos da Antropologia e da Sociologia, mas carecendo de uma visão jurídica acerca de sua
salvaguarda. Por fim, por meio de pesquisa de campo com benzedeiras e benzedeiros,
realizada nos municípios de Caputira e Luisburgo/MG, verificou-se a possibilidade de
transmissão do ato benzer e o interesse destes em transmiti-los a fim de que a prática não se
perca no tempo, carecendo assim de uma atuação conjunta do Estado com os detentores da
prática a fim de delimitar a abrangência desse bem imaterial no Estado de Minas Gerais e a
construção de um plano de salvaguarda. A pesquisa realizada na construção da dissertação
teve como escopo contribuir para o preenchimento desta lacuna considerável na bibliografia
jurídica brasileira, apresentando o patrimônio cultural imaterial de forma ampla,
reconstruindo suas bases teóricas e analisando sua evolução na legislação brasileira, a fim de
devolver à sociedade, e mais especificamente aos profissionais do Direito, novos elementos
para entender esse novo patrimônio e os fundamentos que justifiquem sua proteção e
transmissão.

Palavras-chave: meio ambiente cultural; patrimônio cultural imaterial; registro; ato de benzer.

ABSTRACT
The intangible cultural heritage is the focus of this research was built from the perspective of
time, narrative and memory of the French philosopher Paul Ricoeur was sought, based on the
Federal Decree No. 3,551 / 2000 and State Decree 42,505 / 2003, examine the registration and
propose it to the act of blessing as Intangible Cultural Heritage of Minas Gerais. Despite the
theoretical discussion about the intangible cultural heritage back to the thirties of the last
century, in our legal system is a novelty introduced by the Constitution of 1988. The
intangible cultural asset is the root of identity that determines the belonging of reference of
the various groups comprising the Brazil. The problem raised is guided to ascertain whether
the record as brought in legislation proves to be an instrument to safeguard the intangible
asset allowing identify appropriate ways for their protection. Subsequently, we analyze what
forms of action of the Government that can collaborate with the holders of such assets in the
transmission and preservation of their culture. It questions also the possibility and justifying
the registration of the act of blessing as Intangible Cultural Heritage of Minas Gerais. From
the historical and legislative structure of cultural heritage, it was found that using only the
record as an instrument of protection proves to be ineffective, as this identifies only the good
stuff and, because it is heritage "alive" and changeable, action is needed aimed at promoting
them and creating a protection plan that covers the entire context in which it is inserted. About
the forms of action of the government, it was found that instruments used in the protection of
intangible heritage act as director for state action, but can not be the end, lacking today, a
better combination between them. The state action with their police powers under the
intangible cultural heritage still shows up shy, is the subject of news or even by the
inefficiency of the authorities who hold that responsibility. There has also been a need for
greater interaction in the field of law on cultural heritage, especially the intangible, which so
far is much discussed in the study of anthropology and sociology, but lacking a legal view
about its preservation. Finally, through field research with healers and benzedeiros held in the
municipalities of Caputira and Luisburgo / MG, there was the possibility of an act of
transmission blessing and the interest of these to transmit them to the practice does not is lost
in time, thus lacking a joint action of the state with the practice holders in order to delimit the
scope of that intangible property in the State of Minas Gerais and the construction of a
safeguard plan. A survey conducted in the dissertation construction had the scope to
contribute to filling this important gap in the Brazilian legal literature, presenting the
intangible cultural heritage broadly, rebuilding their theoretical bases and analyzing its
evolution in the Brazilian legislation in order to give back to society, and more specifically to
legal professionals, new elements to understand this new equity and the reasons to justify its
protection and transmission.
Keywords: cultural environment; intangible cultural heritage; log; act of blessing.
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1 INTRODUÇÃO

O patrimônio cultural imaterial é o tema central do presente estudo, construído sob a
perspectiva de tempo, narrativa e memória desenvolvida pelo filósofo francês Paul Ricoeur.
Analisa-se, ainda, o patrimônio cultural imaterial em conjunto com seus instrumentos de
proteção e com base no Decreto Federal nº 3.551/2000 e no Decreto Estadual 42.505/2002,
propõem-se o registro do ato de benzer como patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais.
De acordo com os artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988, o patrimônio
cultural brasileiro é formado por bens de natureza material e imaterial, incluindo, assim, os
modos de criar, fazer e viver dos diferentes grupos que formam a sociedade brasileira. Os
bens culturais de natureza imaterial são aqueles que se referem às práticas e esferas da vida
social e se manifestam por meio dos saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de
expressão e nos lugares.
Tal definição encontra-se em conformidade com a Convenção da Organização das
Nações Unidas para educação, ciência e cultura (Unesco) para a Salvaguarda do Patrimônio
Cultural Imaterial, ratificada pelo Brasil em 1° de março de 2006. Tal Convenção define
como patrimônio imaterial "as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas
– junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados –
que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte
integrante de seu patrimônio cultural".
Arraigado no dia a dia dos povos e comunidades, vinculado ao território e às
condições materiais de existência, o patrimônio imaterial é transmitido entre as gerações,
sendo recriado e apropriado pelos indivíduos e seus grupos sociais como respeitáveis
elementos de formação de sua identidade.
Apesar de os artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988 estabelecerem a noção
de patrimônio cultural imaterial, até o ano 2000 não havia no Brasil legislação específica
voltada para a salvaguarda desses novos tipos de bens culturais, sendo regulamentado, em 04
de agosto de 2000, o Decreto n° 3551, que criou o registro de bens culturais de natureza
imaterial e o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI).
O Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, instituído pelo Decreto
3.551/00, é um instrumento legal de preservação, reconhecimento e valorização do patrimônio
cultural imaterial brasileiro, composto por aqueles bens que contribuíram para a formação da
sociedade brasileira.
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O desafio de estudar o tema surge da necessidade de análise do registro como
instrumento legal de preservação e da real eficácia deste nas ações de apoio e fomento que
visam apoiar a continuidade de um bem cultural de natureza imaterial. A pesquisa pretende
atuar no sentido da melhoria das condições sociais e materiais de transmissão e reprodução
destes saberes para que se possibilitem a existência e permanência do bem de natureza
imaterial. Assim, pretende-se, diante da análise do registro do bem imaterial, propor e
justificar o registro do ato de benzer de Minas Gerais como Patrimônio Imaterial Brasileiro.
Nesse sentido, o problema suscitado, no corte epistemológico do objeto pesquisado,
direciona-se em verificar se o registro do bem imaterial, de fato, está atuando na preservação e
transmissão das práticas e esferas da vida social que se manifestam por meio dos saberes,
ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão e nos lugares. Caso se comprove
a eficácia deste, pretende-se, ainda, apresentar as justificativas para o registro das benzedeiras
de Minas Gerais.
Nesse sentido, indaga-se: o Registro, conforme trazido na legislação federal e estadual,
é um instrumento capaz de resguardar o bem imaterial, permitindo identificar as formas
adequadas para sua salvaguarda? As formas de atuação do Poder Público podem colaborar
com os detentores de tais patrimônios na transmissão e preservação de sua cultura?
Questiona-se, ainda: o que justificaria o registro do ato de benzer como Patrimônio Cultural
Imaterial de Minas Gerais?
Apesar do fato de a discussão teórica acerca do patrimônio cultural imaterial
retroceder até os anos 30 do século passado, em nosso ordenamento jurídico é uma novidade
trazida pela Constituição Federal de 1988, que buscou legitimar as outras referências
identitárias dos povos que constituem a sociedade brasileira. O bem cultural imaterial é a raiz
da identidade que determina os referenciais de pertencimento dos diversos grupos que
compõem o Brasil.
Os estudos do patrimônio cultural imaterial encontram-se em processo de construção e
a doutrina jurídica sobre o assunto concentra-se, na maioria das vezes, nos institutos do
tombamento e desapropriação.
Diante disso, a pesquisa justifica-se e tem como escopo contribuir para o
preenchimento desta lacuna considerável na bibliografia brasileira, apresentando o patrimônio
cultural imaterial de forma ampla, reconstruindo suas bases teóricas e analisando a evolução
da legislação brasileira, a fim de devolver à sociedade – e, especificamente, aos profissionais
do Direito – novos elementos para entender esse novo patrimônio e os fundamentos que
justifiquem sua proteção e transmissão.
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Valendo-se das ideias trazidas por Paul Ricoeur, pretende-se analisar as dimensões de
tempo, narrativa e memória propostas pelo autor e o meio como se relacionam à construção
do patrimônio cultural imaterial.
A discussão trazida por Ricoeur acerca do tempo e da narrativa baseia-se na relação
entre o “tempo vivido” e a “narração” desse tempo. Para o autor, “o tempo torna-se tempo
humano na medida em que é articulado de um modo narrativo, e que a narrativa atinge seu
pleno significado quando se torna uma condenação da existência temporal” (RICOEUR,
2011, p. 97).
Partindo da ideia de que a história é o fundamento que constrói o patrimônio cultural,
esta pode ser analisada simultaneamente como algo lógico e temporal, pois permite integrar o
tempo estrutural, ou seja, aquele lógico e analisado a partir de dados; e o “tempo vivido”, que
apoia-se na narrativa daqueles que o contam.
Nesse sentido, pretende-se construir a ideia do patrimônio cultural imaterial que não
parte de um objeto concreto e específico, mas das referências às identidades de um grupo que
se transmitem oralmente e gestualmente e se modificam pelo transcorrer do tempo.
A partir do conceito de temporalidade proposto por Paul Ricoeur, têm-se o tempo
vivido e a narrativa das experiências vivenciadas nesse tempo. Trata-se de revisitar os lugares
da memória onde se encontram as lembranças do que fora vivenciado, e é mediante a
narrativa que se pretende embasar o bem imaterial como patrimônio e, posteriormente,
verificar a eficácia do registro deste como forma de sua preservação.
A instituição do patrimônio cultural imaterial é o instrumento que possibilita a
proteção das manifestações da memória e da tradição coletiva de um povo.. Rompe-se com a
homogeneização do patrimônio até então estabelecida e abre-se a possibilidade que as demais
culturas ou grupos minoritários possam ter sua memória e seus traços identitários protegidos.
Lança-se um novo olhar acerca da pluralidade de manifestações culturais, democratizando a
ideia de patrimônio cultural.
A ideia de um conceito mais abrangente de patrimônio cultural vai além da inclusão
do patrimônio imaterial e segue o entendimento que o patrimônio cultural não é apenas a
soma de bens culturais (materiais e imateriais), mas a atribuição de valor a bens e/ou práticas
culturais que se formam a partir de diversos valores interligados.
Dessa maneira, o primeiro capítulo abordará o patrimônio cultural enquanto bem
jurídico a ser tutelado pelo Direito Ambiental. Inicialmente, será abordada a cultura como um
conceito em constante construção e transformação, analisada sob a ótica de Zigmunt Bauman,
Lima Vaz e inserida na ciência do Direito. Ainda nesse capítulo, é abordada a noção de
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patrimônio desde os primórdios até a sua tipificação no ordenamento jurídico. Por fim, esse
capítulo apresenta o patrimônio cultural inserido como parte integrante do Direito Ambiental.
Todo o capítulo tem como objetivos principais contextualizar, construir e desconstruir
conceitos e explicar a formação do patrimônio cultural na esfera ambiental.
O segundo capítulo aborda a natureza jurídica do patrimônio cultural, percorrendo o
caminho desde a sua origem, passando pelo desenvolvimento e a proteção da memória a ser
patrimonializada. O objetivo desse capítulo é apresentar o patrimônio cultural inserido na
esfera jurídica. Para isso, aborda-se a sua proteção no contexto internacional apresentando as
Cartas Patrimoniais propostas pela UNESCO. Aborda-se-á, também, a construção do ideal de
patrimônio cultural no Brasil, percorrendo os aspectos constitucionais e a legislação
infraconstitucional. Posteriormente, para reforçar sua natureza jurídica, discorrer-se-á acerca
das políticas públicas adotadas na esfera patrimonial no Brasil.
O terceiro capítulo apresenta a construção do patrimônio cultural imaterial a partir dos
ideais de tempo, narrativa e memória propostos pelo filósofo francês Paul Ricoeur.
Inicialmente, analisar-se-ão a narrativa e a tríplice mímesis proposta pelo autor com o
objetivo de verificar a forma como se experiencia o tempo. A seguir, a narrativa e a tradição
serão lidas na obra de Ricoeur como ações justificativas na construção do patrimônio
intangível. Por fim, verificar-se-á a importância da história oral como fator preponderante
para rememorar os lugares de memória e a construção da identidade social dos detentores de
saberes imateriais que possam vir a ser registrados como patrimônio imaterial.
O quarto capítulo trata do patrimônio cultural imaterial e do Registro como
instrumento de sua salvaguarda. Justificar-se-á o bem imaterial como classe do patrimônio
cultural, apresentando sua tipificação na CF/88 e o caminho percorrido até o DP 3551/2000.
Ainda nesse capítulo, analisar-se-á criticamente o Registro como instrumento de proteção e a
sua ineficácia caso venha a ser aplicado isoladamente. Serão analisados, ainda, o INRC e o
Plano de Salvaguarda e a necessidade de criação do regime sui generis para o patrimônio
cultural imaterial a fim de resguardar todas as suas especificidades.
Por fim, o quinto e último capítulo trata do ato de benzer em Minas Gerais e a
proposta de seu registro no Livro dos Saberes como patrimônio cultural imaterial mineiro.
Para isso, serão analisadas as políticas de proteção ao patrimônio imaterial no Estado e a
atuação do IEPHA/MG. Posteriormente, será realizada a análise do ato de benzer e toda a
tradição que este carrega e que justificaria o seu Registro como patrimônio cultural imaterial
de Minas Gerais. Ainda nesse capítulo, serão apresentadas a pesquisa de campo realizada com
benzedeiros e benzedeiras dos municípios de Caputira e Luisburgo e a ideia do registro do ato
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de benzer baseada nas definições de Ricoeur de tempo, memória e narrativa e no interesse
dos detentores do saber entrevistados.
Essa pesquisa tem como escopo discutir o patrimônio cultural imaterial,
contextualizando-o e aproximando-o da esfera jurídica, mas não apenas de maneira dogmática
e distante, mas contribuindo com o olhar transdisciplinar que o Direito deve ter ao analisar a
matéria.
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2 O PATRIMÔNIO CULTURAL COMO BEM JURÍDICO AMBIENTAL

Cultura é “a morada que o homem refaz constantemente
para tornar possível a sua sobrevivência na terra”.
(LIMA VAZ, 1997, p. 4)

A afirmação de Lima Vaz no texto em epígrafe aponta para a noção de cultura que se
pretende abordar no presente estudo, partindo da ideia de cultura como o conjunto das
tradições de um povo, buscar-se-á a fundamentação filosófica por meio do pensamento de
Bauman e Lima Vaz para que se chegue à definição tipificada no ordenamento jurídico.
Buscar-se-á também traçar a gênese que compõe a noção de patrimônio, resgatando a
trajetória histórica desde o império Romano, passando pelos séculos XVII e XVIII no
alvorecer das Revoluções Industrial e Francesa, o alargamento do conceito a partir dos
séculos XIX e XX, para, assim, chegar ao conceito hoje utilizado, em que o patrimônio
cultural abarca bens materiais e imateriais e atua na busca por uma sociedade globalizada e
humanizada.
Ademais, abordar-se-á o conceito de bem ambiental cultural e de meio ambiente
cultural como forma de justificar a tutela do patrimônio cultural pelo Direito Ambiental, e a
forma de preservar e garantir a identidade e o sentimento de pertencimento dos povos que
compõem a sociedade brasileira.

2.1 Cultura, um conceito em construção

Ao propor um estudo delimitado acerca do conceito de cultura com o fim de se
chegar ao conceito de patrimônio cultural imaterial, depara-se desde o início com
questionamentos tais como “vive-se a cultura; sentem-se os objetos culturais; mas o que é
cultura?” (SILVA, 2001, p. 19) ou ainda “que fins teriam levado o homem a abandonar o
seguro porto da natureza e aventurar-se no mar incerto da cultura?” (LIMA VAZ, 1992. p.
149). Diante de questionamentos como esses levantados e sendo a cultura um conceito em
constante construção, um conceito definitivo provavelmente não será encontrado, “pois uma
compreensão exata do conceito de cultura significa a compreensão da própria natureza
humana, tema perene da incansável reflexão humana” (LARAIA, 2008, p. 63).
Na busca pelos sentidos modernos para a palavra cultura, remonta-se sua origem
etimológica ao mundo rural associando-se à ideia de cultivo. Para Arendt (2007), Cícero,
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orador romano do séc. I a.C, ao usar o termo cultura animi modificou o sentido da palavra
passando do cultivo da terra para o cultivo do espírito e da alma por intermédio da educação
em filosofia. A partir daí é possível pensar a cultura como o modo de relacionar-se do homem
com as coisas do mundo, passando o termo por diferentes concepções e associando-se à ideia
de civilização.
A cultura como ideia de civilização salientava uma concepção de refinamento, de
distinção entre os indivíduos, restando clara a diferenciação da época entre os europeus
“civilizados” e suas ações colonizadoras com o intuito de dominar povos “selvagens”, não
civilizados.
A partir do século XIX, a ideia de cultura rompe-se com o conceito de civilização e
os movimentos sociais começam a pautá-la no conceito de diversidade. É o denominado
relativismo cultural, destacado por Ahmed (2014), que salienta ser por meio da cultura, no
sentido lato, que o homem fixa sua particularidade e viabiliza sua existência, sua identidade
cultural como expressão da vida coletiva, e a afirmação da sua individualidade no contexto do
grupo social a que pertence.
Nesse sentido, a cultura já não é vista como ornamento, mas como a base da
existência humana, podendo-se afirmar que “onde há ser humano, há cultura. Onde quer que o
ser humano toque, o quer que faça, está a modificar a realidade e a si próprio e, assim, quem
interfere no mundo natural ou dele participa, está a criar um mundo cultural” (REISEWITZ,
2004, p. 80).
A cultura como produto humano representa os diferentes modos de viver, sendo estes
criados, adquiridos ou transmitidos por uma coletividade que os define e os caracteriza em
determinado grupo social. Ao tratar a cultura como uma ordem simbólica, é possível dizer
“que nela e por ela os humanos atribuem à realidade significações novas por meio das quais
são capazes de se relacionar com o ausente: pela palavra, pelo trabalho, pela memória, pela
diferenciação do tempo (passado, presente e futuro)” (CHAUÍ, 2001, p. 294).
Por essa análise, é possível constatar que é o ser humano aquele que produz cultura e
possibilita a unidade entre os diferentes povos, é o que também afirma o Concílio Vaticano II
ao discorrer acerca do tema:
Pela palavra “cultura”, em sentido geral, indicam-se todas as coisas com as quais o
homem aperfeiçoa e desenvolve as variadas qualidades da alma e do corpo; procura
submeter a seu poder pelo conhecimento e pelo trabalho o próprio orbe terrestre,
torna a vida social mais humana, tanto na família quanto na comunidade civil, pelo
progresso dos costumes e das instituições; enfim, exprime, comunica e conserva, em
suas obras, no decorrer dos tempos, as grandes experiências espirituais e as
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aspirações, para que sirvam ao proveito de muitos e ainda de todo gênero humano.
(CONCÍLIO VATICANO II, 1968, p. 30)

A cultura é o conjunto de tradições de um povo, formada por suas crenças, valores,
religião, lazer e os aspectos atuantes na formação de sua identidade, tornando possível
diferenciá-los das demais sociedades. Nas palavras de Chauí (2001), a cultura pode ser
compreendida como “a maneira pela qual os humanos se humanizam por meio de práticas que
criam a existência social, econômica, política, religiosa, intelectual e artística” (CHAUÍ, 2001,
p. 295). Assim, a cultura figura como o que é instituído pelo homem, abarcando também
aquilo que, embora não seja fruto de sua criação, é valorado por este por seu valor como bem
cultural.

2.1.1 Cultura sob a ótica de Zigmunt Bauman e Lima Vaz

Conforme anteriormente mencionado, a busca do conhecimento e de um significado
restrito do termo cultura seria “impor uma frágil unidade conceitual de cultura a termos
semelhantes” uma vez que “é conhecida a inexorável ambiguidade do conceito” (BAUMAN,
2012, p. 83). Compreender a cultura em seu sentido lato mostra-se como o caminho capaz de
se afirmar ao homem o seu lugar na natureza, pois “a cultura é, para o homem, seu lugar
natural na imensa vastidão do universo, e é a partir dela que o homem pode estender sobre
todas as coisas seu olhar inteligente e a operosidade do seu fazer” (LIMA VAZ, 1992, p.
149).
Assim, a cultura é onde nascem os hábitos e costumes que dão forma, direção,
significação e constância ao agir humano e tal organização histórica e filosófica constitui a
dimensão ética dessa análise humana da natureza. Compreender e definir acerca do campo
semântico cultural requer uma reflexão histórica e filosófica da evolução humana.
Originalmente, na segunda metade do século XVIII, a ideia de cultura foi cunhada
para distinguir as realizações humanas dos fatos 'duros' da natureza. 'Cultura'
significava aquilo que os seres humanos podem fazer; 'natureza', aquilo a que devem
obedecer. Porém, a tendência geral do pensamento social durante o século XIX,
culminando com Émile Durkheim e o conceito de 'fatos sociais', foi 'naturalizar' a
cultura: os fatos culturais podem ser produtos humanos; contudo, uma vez
produzidos, passam a confrontar seus antigos autores com toda a inflexível e
indomável obstinação da natureza [...] Só na segunda metade do século XX, de
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modo gradual, porém contínuo, esta tendência começou a se inverter: havia chegado
a era da “culturalização da natureza2”. (BAUMAN, 2012, p. 12)

O século XVIII, chamado também de a era das passagens da montanha3, foi
marcado pela transposição do desencantamento dos homens, reflexo da “dúvida corrosiva
quanto à fidedignidade das garantias divinas da condição humana” (BAUMAN, 2012, p. 15)
para os vislumbres da autodeterminação 4 do destino humano. Ou seja, a passagem históricafilosófica-temporal revela uma mudança na visão cultural do mundo, o qual anteriormente era
feito à semelhança de Deus, “eterno, impenetrável e refratário”, para um mundo “à imagem
do homem-multiforme, instável e instabilizante, caprichoso e cheio de surpresas” (BAUMAN,
2012, p. 13).
No fim do mesmo século, a ideia de cultura, segundo Bauman (2012), refletia uma
ambivalência de atitudes, em que duas características distintas do homem se fundiram numa
condição conjunta, qual seja, a liberdade de autodeterminação e a restrição (limite normativo).
E é exatamente neste paradoxo que emerge o conceito de cultura como resposta aos anseios
desta era da passagem na montanha.
A ideia de “cultura” serviu para reconciliar toda uma série de oposições enervantes
pela sua incompatibilidade ostensiva: entre liberdade e necessidade, entre voluntário
e imposto, teológico e causal, escolhido e determinado, aleatório e padronizado,
contingente e obediente à lei, criativo e rotineiro, inovador e repetitivo - em suma,
entre autoafirmação e a regulação normativa. (BAUMAN, 2012, p. 16-17)

Embora essa ambiguidade entre liberdade e regulação normativa remeta em um
primeiro momento a uma impossibilidade de conexão, é essa mesma ambiguidade intrínseca à
ideia de cultura que traduz o fundamento da construção inicial de uma ordem humana que
justifique a existência moderna (BAUMAN, 2012, p. 21). Por conseguinte, o conceito de
cultura “incorpora a visão da moderna condição humana já reciclada em um paradoxo lógico”
(BAUMAN, 2012, p. 22).

2

A expressão culturalização da natureza a qual emergiu em meados do século XX traduziu uma reviravolta
filosófica fundamentada no “reencantamento pós-moderno do mundo’, ou seja, “a cultura não precisava mais
mascarar sua própria fragilidade humana”. (BAUMAN, 2012, p. 12).
3
Segundo Bauman (2012, p. 12-13) o termo “a era das passagens da montanha” foi cunhado pelo historiador
alemão Reinhart Koselleck para o surgimento de uma nova visão do homem que marcaria os duzentos anos
seguintes. “Aquela era uma nova visão, produto coletivo de uma nova filosofia - uma filosofia que via o mundo
como uma criação humana e um campo de testes para as faculdades do homem. Daí em diante, o universo
deveria ser entendido basicamente como um ambiente para atividades, escolhas, triunfos e equívocos humanos”.
4
Bauman (2012, p. 15) afirma “a liberdade de autodeterminação é uma benção- e uma maldição”. Segundo o
autor, a liberdade é uma relação social a qual rege um paradoxo, pois significa determinação para uns e restrição
para outros.
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Porém, várias tentativas para solucionar o paradoxo surgiram, gerando dois discursos.
De um lado, a cultura como autotranscendência, com a capacidade de resistir à norma se
elevando acima do senso comum; já o outro discurso proclamava a cultura como regularidade
e padrão, atuando como serva da ordem social, preenchendo o vazio deixado pelo
desaparecimento da ordem preordenada, ou seja, aludia à naturalização da ordem artificial,
construída pelo homem. Exatamente esse segundo discurso prevaleceu por quase todo o
século XIX.
Nesse sentido, o paradoxo cultural foi um instrumento de ordem e desordem, de
preservação e alteração, de “dinamismo de formas”, ou seja, de rotina e de impulso para
quebra de padrões pela ação do homem (BAUMAN, 2012, p. 38).
Nessa acepção, a cultura não poderia significar um sistema coeso, indivisível,
organizado, pois não “se sustenta mais nas realidades da vida” (BAUMAN, 2012, p. 39).
Pelo contrário, a cultura, agora, denota a ideia de uma matriz necessária para a “fábrica” e
“abrigo” da identidade5, simultaneamente:
Resumindo: “dominar uma cultura” significa dominar uma matriz de permutações
possíveis, um conjunto jamais implementado de modo definitivo e sempre
inconcluso – e não uma coletânea finita de significações e a arte de reconhecer seus
portadores. O que reúne os fenômenos culturais numa “cultura” é a presença dessa
matriz, um convite constante à mudança e não sua “sistematicidade”. (BAUMAN,
2012, p. 43)

Além disso, Bauman (2012), ainda se referindo à identidade como um fato cultural,
sugere que a natureza das identidades culturais deve aflorar uma ideia de redemoinho e não de
uma ilha, pois são os movimentos, a mudança e a quebra de padrões que garantem sua
continuidade ao longo de todos os tempos, diferente de uma ilha que permanece isolada em
seu universo particular.
Toda essa mudança, esse dinamismo semântico, gera uma “controversa questão
filosófica da natureza do significado” (BAUMAN, 2012, p. 87) do conceito de cultura. Os
entraves semânticos explanados por Bauman, no contexto das diversas teorias de grandes
intelectuais, nada mais representam do que a fragilidade deste termo, pois estabelecer
conceitos e identidade para solucionar problemas “enraizados em interesses diferentes”
(BAUMAN, 2012, p.83) seria esvaziar as próprias qualidades do termo ou até mesmo
exagerar

5

um

campo

semântico

muitas vezes associado

a

interesses

cognitivos

Segundo Bauman (2012, p. 46-47), “ ter uma identidade” é uma “necessidade universal”. E ainda, “a
identidade pessoal confere significado ao eu”, já a identidade social “garante este significado”.

24

institucionalizados. Porém, Bauman alude sua opção pela “teoria do uso, ou seja, aquela que
tenta elucidar o significado de elementos linguísticos semanticamente carregados pelo uso dos
locais em que aparecem tanto na dimensão paradigmática quanto na sintagmática”
(BAUMAN, 2012, p. 87-88).
Nesse diapasão, Bauman (2012) discorre a cultura em três conceitos: como conceito
hierárquico, como conceito diferencial e como conceito genérico. A primeira remonta a
cultura herdada ou adquirida por ser parte separável do ser humano traduzindo uma ponte
educacional entre o grosseiro e o requintado, entre o culto e o não culto. Já a cultura como
conceito diferencial denota a explicação das diferenças (“temporárias, ecológicas ou
socialmente discriminadas”) das várias formas de comunidades socioculturais, ou seja, da
“multiplicidade de enclaves autossuficientes”, assim, esse conceito parece um constituinte
indispensável da imagem de mundo moderna6.
E, por último, o conceito genérico de cultura, o qual elucida as fronteiras do homem
e do humano, ou seja, entre o actus humani (o que o homem faz) e o actus hominis (o que
acontece ao homem), em busca da implacável superação da persistente oposição filosófica
entre o espiritual e real, pensamento e matéria, corpo e mente entre o modo de ser e estar do
homem no mundo, entre a liberdade do espírito e a servidão da matéria (BAUMAN, 2012, p.
152).
A cultura é um esforço perpétuo para superar e remover essa dicotomia. Criatividade
e dependência são dois aspectos indispensáveis da existência humana, não apenas
condicionando-se, mas sustentando-se mutuamente; não se pode transcendê-los de
forma conclusiva – eles só superam sua própria antinomia recriando-a e
reconstruindo o ambiente do qual ela foi gerada. A agonia da cultura, portanto, está
fadada a uma eterna continuidade; no mesmo sentido, o homem, uma vez dotado da
capacidade de cultura, está fadado a explorar, a sentir-se insatisfeito com seu mundo,
a destruir e a criar. (BAUMAN, 2012, p. 154)

Para Bauman (2012), a cultura representa não só um audacioso instrumento de
revelação da liberdade para criar, mas, também, uma libertação da necessidade de criar. A
cultura é, portanto, a fundição entre o conhecimento humano e a realidade em busca do
aperfeiçoamento e realização humana. E é nesse sentido que a cultura existe como crítica
prática e intelectual da realidade social existente.
A definição de cultura para Lima Vaz (1998) parte de outra perspectiva, o ponto de
partida é a distinção entre cultura e natureza e a relação dialética entre elas. A cultura deve ser
6

Segundo Bauman (2012, p. 128-129), o conceito diferencial é análogo e complementar ao conceito de
educação, uma vez que ambos são “fixados aos próprios alicerces da forma moderna de lidar com a realidade”e
com os problemas sócias, políticos e econômicos.
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entendida como a natureza refletida e humanizada na forma de satisfação das necessidades
humanas, “o cultural é o natural suprassumido na esfera das necessidades e fins do ser
humano” (LIMA VAZ, 1998, p. 1).
Nesse sentido, o homem não deve ser compreendido como o criador de suas obras
sem um referencial, esse as produz a partir daquilo que lhe é dado pela natureza,
transformando-se intencionalmente e recriando-se na forma de cultura. A cultura é, para o
homem, o seu espaço de crescimento vital e sua completude enquanto espécie inteligente.
Dessa forma, “o desafio supremo que a natureza coloca diante de nós: dar à nossa
vida um conteúdo de valor e orientá-lo num sentido que seja em nós a busca da realização do
que a mesma natureza deposita em nós como promessa e como tarefa nunca acabada” (LIMA
VAZ, 1998, p. 2). A construção do homem acerca desse desafio proposto é o que hoje
chamamos de cultura.
Sendo a cultura um universo que se transforma constantemente, Lima Vaz (1998)
lança o conceito de pluriverso cultural, opondo-se à ideia de universo, que, para o autor, é
composto de uma unidade e de um único princípio organizador, o pluriverso seria a
coexistência de vários universos, cada um dotado de sua própria identidade.

Uma sociedade constituindo-se apenas num universo cultural é uma sociedade
relativamente simples em termos culturais. Já uma sociedade que abriga um
pluriverso cultural é uma sociedade que atingiu um grau elevado de complexidade
seja no plano político-organizacional, seja no plano cultural. (LIMA VAZ, 1998, p.
6)

Diante dos diferentes universos culturais, aqui chamados de pluriversos, Lima Vaz
(1975) se propõe enumerar aqueles que constituiriam a cultura contemporânea, quais sejam: o
universo cultural da comunicação; o universo cultural da pesquisa; o universo cultural da
profissão; o universo cultural da organização (economia, sociedade e política); o universo
cultural do lazer; e o universo cultural tradicional (religião, moral tradicional, tradição e
costumes populares).
A relação existente entre os diversos pluriversos culturais acontecem de acordo com
as necessidades que, com o passar do tempo, venham se manifestando na sociedade. Esses
diferentes períodos em que tais universos se compatibilizam ou se afastam fazem o homem
“interrogar-se sobre o ser e o sentido, significa justamente colocar em questão os fundamentos
da cultura, ou seja, os fundamentos dessa morada que o homem penosamente constrói e que
deveria ser para ele a extensão do seguro abrigo da natureza” (LIMA VAZ, 1997, p. 4).
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Para entender a cultura, necessário se faz voltar-se ao humano como criador e elo entre
todas as culturas, “a unidade da cultura está no seu criador” (LIMA VAZ, 1997, p. 89).
Concluir sobre o conceito de cultura sob a ótica de Bauman e Lima Vaz seria mais
uma vez engessar a construção teórica proposta pelos dois autores em uma conotação restrita
e, consequentemente, retirar a multiplicidade de suas facetas e o necessário engajamento na
realidade. Tornar o conceito de cultura absoluto e obsoleto não traduz a ideia de redemoinho,
de movimento, de paradoxo lógico entre liberdade, criatividade e restrição normativa proposta
por Bauman, nem tampouco a criação dos pluriversos culturais baseados na necessidade do
homem em adaptar-se ao estado de natureza apresentada por Lima Vaz.
Assim, mais importante que o próprio conceito é o seu uso. O uso para o alcance de
uma dignidade humana em todas suas acepções, ou seja, uma praxis da cultura estrutural,
matriz da existência humana. Dessa forma, mister se faz também compreender a cultura no
cenário jurídico atual.
2.1.2 Cultura e o Direito7

A busca pelo sentido da cultura no arcabouço jurídico requer sua análise em diversas
acepções, fazendo-se necessário o diálogo entre a sociologia, antropologia, a filosofia e o
Direito. Partindo do pressuposto de cultura como ideia de valor, e já construída sua estrutura
filosófica pelas ideias de Bauman e Lima Vaz, essa será analisada sob o viés jurídico,
valendo-se da Constituição Federal de 1988 que a considera como fenômeno social e fator de
emancipação do homem.
Nas palavras de Marchesan (2007):
A afirmação da cultura como síntese de conhecimentos, crenças, arte, moral,
costumes e outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro
da sociedade desenvolveu-se à ideia de dentre esse conjunto de expressões culturais,
há algumas sobre as quais o direito deve incidir. (MARCHESAN 2007, p. 26)

Entre a cultura e o Direito, pode-se afirmar uma estreita relação, que “em que cada um
dos pares completa o outro, com vantagens e benefícios recíprocos, na medida em que a

7

Este tópico foi desenvolvido tendo como referência artigo anteriormente publicado, sob a referência: DUTRA,
Walter Veloso. A proteção do patrimônio cultural brasileiro: direito e dever de todos. In: XIII CONGRESSO
NACIONAL DO CONPEDI, 2014, João Pessoa/PB. Anais Direito Ambiental III, p. 243-260. João Pessoa:
CONPEDI, 2014. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/publicacao/ufpb/livro.php?gt=206>.
Acesso em: 06 out. 2015.
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cultura obriga o Direito a evoluir e o Direito recompensa-a, tornando-a mais universal e
democrática” (SILVA, 2007, p. 7).
Silva (2001) salienta que a Constituição não ampara a cultura na extensão de sua
concepção antropológica, mas no sentido de um sistema de referência à identidade, à ação e à
memória dos diferentes grupos que formam a sociedade brasileira. Assim, do ponto de vista
antropológico, todos os utensílios e artefatos construídos por um povo são cultura, mas nem
tudo entra na compreensão constitucional digna de ser protegido. Pela significação referencial
da norma constitucional, é o valor dado a determinado bem cultural que o faz relevante para
uma determinada sociedade.
De tal modo, a partir da significação referencial necessária, tem-se que a cultura está
presente em todas as sociedades e, pelos movimentos de homogeneização cultural, é possível
que um grupo social absorva elementos de outra cultura.
O fato significativo, no entanto, é sabermos que jamais encontraremos duas
comunidades com culturas iguais. É preciso notar que a sociedade é formada por um
contingente de pessoas, regidas pelo mesmo conjunto de normas e leis, que de
alguma forma aprenderam a viver e a trabalhar juntas para a própria manutenção
dessa sociedade. Uma cultura, de outro modo, é um grupo organizado de padrões
culturais, normas, crenças, leis naturais, convenções, entre outras coisas, em
constante processo de transformação. Assim, apesar da inter-relação cultura e
sociedade ser muito estreita e ininterrupta, de serem mesmo imprescindíveis uma à
outra, temos de ter sempre em mente o seguinte aspecto: são duas coisas distintas e
que apresentam dinâmicas diferentes. (CALDAS, 2008, p. 16)

A Constituição Federal de 19888, ao tratar da cultura, abarcou o seu enfoque
individual e coletivo, àquele como conhecimento acumulado por uma pessoa e este
representando o conjunto de valores, costumes e saberes de um povo. Ao tratar de ambos os
conceitos, o poder constituinte resguardou as manifestações culturais do indivíduo e àquelas
provenientes de sua coletividade.
Resguardado o seu caráter individual e coletivo, o Direito brasileiro vem
proporcionando instrumentos para que as relações sociais se desenvolvam pautadas na
diversidade cultural e na valorização das manifestações culturais, identificando, resguardando
e promovendo-as como patrimônio cultural nacional.
8

Na seara da cultura, o rol do artigo 5º da Constituição Federal assegura: a livre manifestação de pensamento e
de crença (IV); a liberdade religiosa (VI); a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação (IX); a liberdade de associação para fins lícitos (XVII); a proteção ao direito autoral (XXVII e
XXVIII); a determinação que a discriminação aos direitos e liberdades fundamentais deve ser punida (XLI); e
que o cidadão pode fazer uso da ação popular para defender o patrimônio cultural (LXXIII).
No art. 23, a Constituição determina ainda a competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na
proteção dos bens culturais e artísticos, paisagens naturais e sítios arqueológicos (III); o dever de impedir a
evasão ou danos aos bens (IV); propiciar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência (V).
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Entendemos necessária uma abordagem de meio ambiente cultural na Constituição
articulada de forma orgânica e à luz dos princípios da participação, da informação,
tal como se encontra lá desenhada a tutela do bem ambiental, de modo a
aprofundarmos as discussões sobre paradigmas, desafios e perspectivas do direito
ambiental sob a ótica de um direito que visa não só preservar o que já existe, mas
possibilitar o exercício de direitos culturais em um cenário de livre iniciativa
nitidamente capitalista, conciliada ao respeito á dignidade da pessoa humana e
visando a qualidade de vida das presentes e futuras gerações. (AHMED, 2014, p. 18)

Vivendo em sociedade, o homem ocupa e modifica o seu espaço natural e, diante
desse processo, forma seus conhecimentos e hábitos que delimitam a sua cultura. Nesse
sentido, a cultura pode “ser compreendida tanto por suas expressões como pelos seus
silêncios, tanto por seus conteúdos explícitos como pelas suas lacunas, pelo que fala e pelo
que cala” (MORAIS, 1992, p. 38).
Percebe-se que a cultura abrange particularidades que vão além do âmbito material e
econômico, alcançando aspectos de caráter moral, como afirma Ribeiro (1984):
Nascemos com potencialidades humanas, mas só chegamos a ser humanos, quando
aprendemos a falar uma linguagem e, falando essa língua nos fazemos mineiros, ou
xavantes ou chineses e entramos no universo de compreensão que nos faz o ser de
um povo, o ser de uma sociedade, o ser portador de uma cultura. Nesse sentido,
todos temos cultura, e a cultura tem qualidades e características que podem ser
examinadas de vários modos. A cultura, compreendida assim, incorpora em si
aquela cultura que se fala habitualmente, que é a cultura erudita, a cultura da
ilustração, a cultura de quem gosta de balé ou de ópera ou a cultura de quem
compõem sonetos. (RIBEIRO, 1984, p. 52)

E é nesse sentido que se fundamenta o direito à cultura, com o reconhecimento de que
cada homem e cada grupo social possam buscar os meios para atingir o respeito e a
valorização de sua cultura e que, para atingi-los, precisam ser livres para buscar e
experimentar os mais diversos saberes, sejam eles eruditos e/ou populares.

2.2 A gênese da noção de patrimônio

Afinal, “o que é um patrimônio? Algo que se situa entre a matéria e o pensamento e
que pode estar só em um desses termos” (COLI, 2011, p. 67). A palavra patrimônio é formada
por dois vocábulos grego-latinos, quais sejam, “pater” e “nomos”, ambos refletem à noção de
herança econômica entre determinado grupo, heranças deixadas pelo chefe de família
(CUNHA, 2000, p. 78). Para que se chegue à ideia de patrimônio cultural, é necessário
entender que “é possível herdar para além da riqueza material” (FIGUEIREDO, 2015, p. 14).
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A noção de patrimônio passa a existir no momento em que o indivíduo ou grupo de
indivíduos reconhece como seu um objeto ou grupo de objetos, “portanto, o patrimônio é uma
construção social, que depende daquilo que determinado grupo humano, em dado momento,
considera digno de ser legado às futuras gerações” (DANTAS, 2010, p. 115). O patrimônio
apresenta-se como a oficialização daquilo que deve ser rememorado.
Os bens considerados como patrimônio cultural saem do fluxo comercial e econômico
preestabelecido e são tratados de forma diferente, submetendo-se às regras que buscam
incorporar e preservar sua trajetória histórica. Possuem “valores no âmbito da cultura, da
ordem do subjetivo e, deste modo, intangíveis” (FIGUEIREDO, 2015, p. 15), valores esses
que se transformam mediante a construção humana e dos movimentos da história.
O patrimônio é como o princípio subterrâneo e a manifestação autoproclamada de
um trabalho social e intelectual: querer apreender o gesto patrimonial no seio da
história social e cultural é pensar nos recortes e nos enquadramentos aos quais ele se
consagra em uma relação sempre complexa como o que organiza. (POULOT, 2011,
p. 29)

No momento em que determinado grupo demonstra a existência de laços com um
conjunto de bens culturais que reafirmam a sua identidade e aliam a esse pertencimento ao
desejo de continuidade desses valores para as próximas gerações, firma-se a necessidade de
reconhecimento e perpetuação do patrimônio. Refletir acerca do patrimônio pressupõe,
portanto, “uma relação com o tempo e com o seu transcurso. Em outras palavras, refletir sobre
o patrimônio significa, igualmente, pensar nas formas sociais de culturalização do tempo,
próprias a toda e qualquer sociedade humana” (GUIMARÃES, 2011, p. 99).
Ao aprofundar o estudo do patrimônio na busca pelo seu conceito 9, remonta-se ao
período do Império Romano. Na análise dessa sociedade, verifica-se que os escravos eram
tidos como objetos capazes de se dispor, assim, à essa época, o patrimônio era “tudo aquilo
que podia ser legado por testamento, sem excetuar, portanto as próprias pessoas” (FUNARI,
2006, p. 11).
Nessa época, não havia ainda a noção de patrimônio público ou cultural, esses eram
referidos pelo conceito de monumento e monumento histórico, passando a ser protegidos por
colecionadores medievais, que aspiravam proteger às memórias inscritas e construídas em
seus prédios, arcos, arabescos e edificações.

9

Para Funari (2006), o patrimônio é uma palavra de origem latina, patrimonium, que entre os antigos romanos
era atrelado a tudo que se referia ou pertencia ao pai, pater.
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Buscando a origem etimológica para o termo monumento, esse deriva do substantivo
latino monumentum, vindo do verbo monere, significa advertir, lembrar à memória, podendo
assim ser entendido como “todo artefato (túmulo, tumba, poste, totem, construção,
inscrição...) ou conjunto de artefatos deliberadamente concebidos e realizados por uma
comunidade humana, independentemente da natureza e das dimensões” (CHOAY, 2011, p.
12). O monumento era tido para lembrar, manter a memória “viva, orgânica e afetiva”
(CHOAY, 2011, p. 12) dos membros de uma sociedade e como forma de padronizar os ritos e
regras sociais que constituíam sua identidade. O monumento apresentou-se como um
ampliador fundamental no processo para que se institucionalizassem as sociedades humanas.
O monumento histórico não se mostra como um artefato intencional de uma sociedade
para fins memoriais, foi “escolhido de um corpus de edifícios preexistentes, em razão do seu
valor para a história (seja de história factual, social, econômica ou política, de história das
técnicas ou história e arte...) e/ou de seu valor estético” (CHOAY, 2011, p. 14). O monumento
histórico diz respeito a uma construção intelectual, possuindo um valor abstrato do saber.
O interesse pelas antiguidades, que começou a surgir, era objeto de dois tipos de
abordagem: a letrada, pelos humanistas, que as consideravam enquanto ilustrações
dos textos antigos – estes, os testemunhos confiáveis da antiguidade – e a artística,
por parte dos artífices (arquitetos, escultores, etc), interessados nas formas – por eles
consideradas testemunhos involuntários e, por esse motivo, mais reveladores.
(FONSECA, 2005, p. 55)

A noção de antiguidade e monumento histórico foi sendo largueada pelos eruditos
europeus durante o decorrer dos séculos XVII e XVIII, quando passaram a buscar vestígios e
marcas das civilizações passadas (grega, egípcia e romana), como forma de asseverar a
supremacia da sociedade ocidental. Ainda assim, mostrou-se necessário que a noção de
“monumento – no seu sentido moderno – fosse formulada, enquanto monumento histórico e
artístico, para que a noção de patrimônio se convertesse em categoria socialmente definida,
regulamentada e delimitada, e adquirisse o sentido de herança coletiva” (FONSECA, 2005, p.
54).
Construído no sentido de memória, o monumento como valor histórico era invocado
para trazer algum fato passado, garantindo a lembrança de um acontecimento, um
personagem, um local, uma imagem ou, ainda, um valor a ser carregado para posteridade.
Nesse sentido, Choay (2001) discorre acerca do papel do monumento:
Para aqueles que edificam, assim como para os destinatários das lembranças que
veiculam, o monumento é uma defesa contra o traumatismo da existência, um
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dispositivo de segurança. O monumento assegura, acalma, tranquiliza, conjurando o
ser do tempo. Ele constitui uma garantia das origens e dissipa a inquietação gerada
pela incerteza dos começos, desafio à entropia, à ação dissolvente que o tempo
exerce sobre todas as coisas naturais e artificiais, ele tenta combater a angústia da
morte e do aniquilamento. (CHOAY, 2001, p. 17)

Embora as primeiras noções de patrimônio retomem o período do Império Romano, o
conceito de patrimônio cultural e as primeiras investiduras de proteção estatal ao monumento
histórico da forma como ainda hoje está estabelecido surgem no alvorecer da Revolução
Industrial e da Revolução Francesa, no final do século XVIII. As constantes ameaças de
destruição dos monumentos, prédios, documentos e todos aqueles bens de valor artístico e
histórico levaram a sociedade a pensar acerca dos investimentos na preservação destes.
Choay (2001) e Fonseca (2005) sustentam que a prática da preservação e os
procedimentos elaborados para o gerenciamento do patrimônio surgidos principalmente na
França no período da Revolução Francesa marcam uma intervenção inovadora por parte de
um governo na proteção de um monumento histórico. O Estado, eivado pelo interesse público,
assume a proteção legal dos bens que são capazes de representar e simbolizar a nação.
A ideia de posse coletiva como parte do exercício de cidadania inspirou a utilização
do termo patrimônio para designar o conjunto de bens de valor cultural que
passaram a ser propriedade da nação, ou seja, do conjunto de todos os cidadãos. A
construção do que chamamos de patrimônio histórico e artístico nacional, partiu,
portanto, de uma motivação prática – o novo estatuto de propriedade dos bens
confiscados – e de uma motivação ideológica – a necessidade de ressemantizar esses
bens. (FONSECA, 2005, p. 58)

A partir do momento em que os monumentos são desapropriados do particular e
passam a constituir a propriedade de toda a nação, é que surge um novo valor nacional,
atribuindo a esses bens usos que até então não eram possíveis, tais como, educativo, científico
e prático. Sobre a ideia de nação é que se firma o estatuto ideológico da preservação do
patrimônio, pois essa finca
[...] suas raízes espirituais na tradição, vive as glórias que ilustram o passado,
professa o culto e o chamamento dos mortos, reverencia a memória dos heróis e
descobre com a visão do passado as forças morais de permanência histórica, que hão
de guiá-la nos dias de glória e luz como nas noites de infortúnio e amargas
vicissitudes. (BONAVIDES, 1994, p. 84)

Pela ideia de nação pode-se afirmar o conjunto dos valores resgatados como herança
na busca pela construção da história e identidade de um povo, pois união do presente e do
passado mostra-se como um elo temporal entre o povo, suas ideias e a nação.
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Muito além dos traços de um passado histórico, esses bens de valores culturais que
resgatam e formam a nação contam a história de um tempo presente, são lembranças vivas,
conquistas de tempos antigos, mas que se tornam conquistas de todos a partir do momento em
que são referenciadas na busca para uma bem comum e para o pertencimento cultural.
Gonçalves (2007) reforça a ideia que, “na medida em que associamos ideias e valores
a determinados espaços ou objetos, estes assumem o poder de evocar visualmente,
sensivelmente aquelas ideias e valores” (GONÇALVES, 2007, p. 121). Assim sendo, os
monumentos referenciados por determinado povo encarnam o espírito de sua nação, refletindo
suas ideias, seus valores e sua tradição.
A nação figura como o ambiente em que o monumento histórico se fixa, construindo
os laços de pertencimento de seu povo, visto que “o culto dos antepassados é o mais legítimo
de todos; os antepassados nos fizeram o que somos” (GONÇALVES, 2007, p. 103).
Desse modo, a gênese da noção de patrimônio cultural “se inseriu, portanto, no projeto
mais amplo da construção de uma identidade nacional, e passou a servir ao processo de
consolidação dos Estados-nações modernos” (FONSECA, 2005, p. 59), atuando como fator
de coesão nacional e permitindo aos indivíduos reconhecerem-se entre si e com o Estado.
O patrimônio cultural associado à ideia de Estado-nação encontra sua gênese no
momento em que supera o egoísmo protecionista dado pelo direito aos bens individuais,
passando a abarcar do mesmo modo as necessidades da coletividade.
Embora seja construída a ideia de patrimônio entre os séculos XVII e XVIII, é em
meados do século XIX, quando se propõe a reordenação da cidade, que a preservação do
patrimônio insurge como forma consolidada do Estado-nação.

Nessa fase, ganham realce a história dos grandes homens e os grandes feitos de
valor estético e artístico, configurando-se nítido caráter elitista do esforço
conservacionista, com a identificação do monumento como ponto central de
cogitação. Mais tarde, o monumento é considerado em seu contexto e só
recentemente o conceito de patrimônio evolui no sentido de incorporar as produções
sócio-culturais, os bens intangíveis, os modos de vida, as memórias sensoriais, os
estilos de formas de comportamento que integram as memórias coletivas. (PIRES,
1994, p. 30)

A construção histórica que desenvolveu a noção de patrimônio aproxima-se do
conceito atual trazido nas normas de Direito 10 atreladas à preservação do ambiente cultural.

10

Guido Soares (2001) pondera acerca da noção de patrimônio trazida pelas normas jurídicas, ao afirmar que “no
próprio conceito de ‘patrimônio’ em quaisquer sistemas jurídicos internos dos Estados, encontra-se subjacente a
idéia de conjunto de bens materiais ou imateriais, móveis ou imóveis, que integram a personalidade das pessoas
físicas ou jurídicas, por vários títulos, e que são iluminados por proteção jurídica, de cunho temporal: seja na
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Na Europa e na América, a partir de 1880, aparecem as primeiras legislações tratando
do caráter protecionista da sociedade. A Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição
Alemã de 1919 trazem a proteção ao patrimônio dando a ele status constitucional. No Brasil, a
Constituição de 1934, em seu art. 14811, trouxe a proteção da cultura (SOARES, 2009, p.
118).
O art. 1º12 da Lei nº 7.347/1985, ao discorrer acerca dos direitos difusos, traz a noção
de patrimônio atrelada a prejuízos materiais e econômicos, correspondendo o patrimônio a um
bem de valor monetário.
O patrimônio pela visão clássica do Direito Civil brasileiro, fortemente influenciada
pela visão europeia, vinculava-se a bens de valor econômico, sendo entendido como aquilo
que uma pessoa possui em termos de bens materiais. É o que entende Bevilaqua (1995), ao
conceituar o patrimônio como um “complexo de relações jurídicas de uma pessoa, que
tiverem valor econômico. Assim, compreende-se no patrimônio tantos os elementos activos
quanto passivos” (BEVILAQUA, 1995, p. 210).
A Constituição Federal de 1988 (CF/88), no caput do art. 21613, alargou tal
entendimento anteriormente trazido ao considerar o patrimônio material e imaterial,
transcendendo os limites de valor monetário e valorizando o valor cultural.
A partir da CF/88 é possível no Direito entender o patrimônio além do viés
econômico, conforme assevera Reisewitz (2004):
O patrimônio é antes um conjunto de coisas que têm valor e não necessariamente o
que tem valor econômico. É uma riqueza, sem dúvida. O Direito consagra hoje,
constituição do patrimônio, concebido como realidade unitária composta de bens conseguidos por atos isolados
praticados em tempos diferentes ou de fatos acontecidos em épocas históricas passadas (o herdado e o construído
hic et nunc), e que, por força de sua expressão temporal, não poderá existir sem que esteja acompanhado de sua
expressão no futuro. Assim, é natural que ao conceito de patrimônio fortemente marcado pela temporalidade,
esteja associado o conceito de futuras gerações” (SOARES, 2001, p. 455)
11
Art 148 - Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar o desenvolvimento das ciências, das
artes, das letras e da cultura em geral, proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do País,
bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual.
12
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por
danos morais e patrimoniais causados:
I - ao meio-ambiente;
II - ao consumidor;
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo;
V - por infração da ordem econômica;
VI - à ordem urbanística;
VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos;
VIII – ao patrimônio público e social. (grifo nosso)
13
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.
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afastando-se de uma visão predominantemente privativista, economicista, inúmeros
valores que vão além das garantias individuais em relação á propriedade, disputas de
riquezas, sejam elas dinheiro ou terra, questões que por muito tempo ocupavam
lugar central no cenário jurídico. (REISEWITZ, 2004, p. 88)

O texto trazido na CF/88 e a legislação infraconstitucional hoje vigente mostram uma
noção de patrimônio ampliada, abarcando bens materiais e imateriais, de valores econômicos
e/ou culturais. O patrimônio cultural, formado por bens materiais e imateriais, é aquele que
possui valor jurídico de conteúdo imaterial e moral, podendo ser objeto do direito à
preservação.
Nessa premissa de bens materiais e imateriais compondo o patrimônio cultural, é
possível perceber que cada sociedade elabora seu complexo de significações, o que é
chamado por Horta (2000, p. 16) de seu texto cultural, em que as palavras – concretas ou não,
verbais ou visuais, tangíveis ou intangíveis – com as quais essa sociedade escreve compõem o
seu texto cultural.
Ainda nesse sentido de patrimônio cultural, Gil (1982) o conceitua como sendo
todas las realizaciones del hombre a lo largo de las generaciones sucesivas, trazadas
a través de la relación del hombre con su medio físico y su semejantes, con su
intención de hacer el mundo habitable, y por su necesidad de comunicarse con sus
semejantes. De esta forma, el patrimonio cultural se apresen en una doble vertiente:
por un lado, esta necesidad de comunicación, de comunicación directa con sus
semejantes, o a través de diversos vehículos, a través de diversos medios a lo largo
de los tiempos históricos y futuros.14 (GIL, 1982, p. 82)

O certo é que, hoje, não é possível pensar uma nação civilizada que, comprometida
ainda que minimamente com a dignidade humana, o desenvolvimento de sua sociedade e a
justiça social, não se atente ao “amparo, reconhecimento e desenvolvimento de sua cultura”
(OLIVEIRA SANTOS, 1988, p. 192) por meio da proteção de seu patrimônio cultural.
O patrimônio construído e preservado no presente século se conecta com o passado
pro meio dos monumentos e testemunhos, mas interage com o futuro na busca de elementos
para sua continuidade e construção. Partindo da ideia que a construção de um bem cultural se
dá mediante a acumulação e a transmissão de uma geração a outra, “o patrimônio cultural
serve como uma espécie de alicerce sobre o qual a civilização como um todo se edifica e
evolui” (MARCHESAN, 2007, p. 49). Ainda, Marchesan (2007) prossegue afirmando que
14

todas as formas de realização do homem ao longo das gerações sucessivas, elaborado através da relação do
homem com seu ambiente físico e similares, com a intenção de tornar o mundo habitável, e sua necessidade de
comunicar com os seus pares. Desta forma, o patrimônio cultural se apresenta como uma dupla vertente: por um
lado, esta necessidade de comunicação, de comunicação direta com seus semelhantes, ou através de vários
veículos e diferentes meios ao longo das épocas históricas e futuras. (tradução nossa)
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é possível construir um conceito de patrimônio cultural como sendo o conjunto de
bens, práticas sociais, criações materiais ou imateriais, de determinada nação e que,
por sua peculiar condição de estabelecer diálogos temporais e espaciais relacionados
àquela cultura servindo de testemunho e de referência às gerações presentes e
futuras, constitui valor de pertença pública, merecedor de proteção jurídica e fática
por parte do Estado. (MARCHESAN, 2007, p. 50)

O conceito moderno de patrimônio está conectado à ideia de preservação de bens
materiais e imateriais que emergem do social, revelando uma relação com o passado, um
sentimento revelador do desejo de eternizar traços e marcas de grupos que referenciam as
populações de hoje. Esse desejo de registro “indica consciência histórica, operação intelectual
que pressupõe outra concepção de tempo, vale dizer, aquela na qual se concebe a ruptura entre
o que já passou e o que esta sendo vivido” (D’ALESSIO, 2011, p. 79).
A noção de patrimônio cultural hoje é vista com os novos elementos acrescentados e
com as diversas manifestações de cultura que foram sendo incorporadas pelos Estados
democráticos. O olhar para o patrimônio cultural nesse início de século XXI, a partir da
análise das normas de planos nacionais e internacionais, preveem uma concepção que
aventará as questões culturais como fator preponderante para o desenvolvimento humano.
Ventila-se hoje a busca por instrumentos e mecanismos que sejam capazes de efetivar um
equilíbrio intergeracional da sociedade, permitindo o acesso e a fruição dos bens culturais
materiais e imateriais para uma sociedade globalizada e humanizada.

2.3 O patrimônio cultural como bem jurídico tutelado pelo Direito Ambiental

Construída a ideia de cultura e patrimônio, segue-se para a análise do patrimônio
cultural como bem jurídico tutelado pelo Direito Ambiental. Para que se chegue a essa
construção, necessário se faz entender o bem ambiental, o meio ambiente cultural, para aí sim
chegar à noção de patrimônio cultural dentro do estudo do Direito Ambiental.
Ao iniciar a análise dos bens, pode-se afirmar que esses nascem diante do valor que os
sujeitos e uma sociedade conferem à determinada coisa, sendo então representados por tudo
que “possui valor, preço, dignidade” (REISEWITZ, 2004, p. 51). Abbagnano (1998) também
conceitua ao afirmar que:
Bem é a palavra tradicional para indicar o que, na linguagem moderna, se chama
valor. Um Bem é um livro, um cavalo, um alimento, qualquer coisa que se possa
vender ou comprar; um Bem também é beleza, dignidade ou virtude humana, bem
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como uma ação virtuosa, um comportamento aprovável. (ABBAGNANO, 1998, p.
109)

Os bens são coisas, concretas ou abstratas, materiais ou imateriais, que são valoradas
por um indivíduo ou uma sociedade, esses bens tornam-se bens jurídicos quando “os direitos
que têm por objeto os bens materiais e imateriais são tornados relevantes pelas normas
jurídicas” (REISEWITZ, 2004, p. 54).
Na seara ambiental, o bem jurídico ambiental é o direito à preservação, sendo os
recursos ambientais (bens materiais e imateriais com valor ambiental) os objetos desse direito.
“O direito ao ambiente preservado é o bem jurídico ambiental, sendo que, para realizá-lo, é
preciso preservar os bens da vida relevantes para esse direito, portanto os recursos naturais e
culturais” (REISEWITZ, 2004, p. 55).
O bem ambiental cultural diz respeito à origem e a história de uma sociedade e, sendo
assim, propaga a identidade e a memória de determinado povo. De conceito abrangente,
engloba todas as formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, sendo elas criações
científicas, artísticas e tecnológicas representadas por meio de obras, objetos, documentos,
edificações e outros espaços que são destinados às manifestações culturais.
Ferreira (1999) conceitua o bem ambiental cultural como sendo o
bem, material ou não, significativo como produto e testemunho de tradição artística
e/ou histórica, ou como manifestação da dinâmica cultural de um povo ou de uma
região (...) podem-se considerar como bens culturais obras arquitetônicas, ou
plásticas, ou literárias, ou musicais, conjuntos urbanos, sítios arqueológicos,
manifestações folclóricas, etc. (FERREIRA, 1999, p. 286)

Sendo assim, são aqueles objetos de criação do ser humano que, pertencente a um
meio social projeta valores que podem ser produzidos não só no sentido de construção, mas
de vivência espiritual do objeto. O bem jurídico cultural é formado pelo objeto material que
lhe confere suporte mais o valor que lhe dá sentido ou significado como tal (SILVA, 2001, p.
62).
Estabelecida a ideia de bem ambiental cultural, passa-se à análise do conceito de meio
ambiente, formado a partir das relações culturais que o homem foi edificando com o passar
dos tempos.
O desenvolvimento e a vivência em um ambiente ecologicamente equilibrado, além do
viés de um sadio meio ambiente natural, denotam também a necessidade de uma sociedade
em que os hábitos culturais são preservados e possam ser expressados de forma livre.
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Dessa forma, o meio ambiente pode ser entendido como a “interação do conjunto de
elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado em
todas as suas formas” (SILVA, 1994, p. 2). Tal integração busca assumir uma concepção
unitária do ambiente, abarcando os recursos naturais e culturais.
O art. 3º da Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
caracteriza o meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de
ordem física, química e biológica, que permite, obriga e rege a vida em todas as suas formas”
(BRASIL, 1981).
Ainda que se trate de um conceito restrito, uma vez que não abarca de maneira ampla
todos os bens jurídicos protegidos, pela análise do conceito legal, é necessário que a ideia de
meio ambiente não abarque somente o caráter natural, devendo compreender também o
caráter humano e as alterações realizadas pelo homem na natureza.
Partindo dessa ideia de meio ambiente compreendendo o caráter natural, mas também
as modificações culturais realizadas pelo homem, Antunes (2000) apresenta uma visão
holística, abarcando a natureza como um todo, ao discorrer que
a palavra natureza é originada do latim Natura, de nato, nascido. Dos principais
significados apontados em diversas fontes, os mais relevantes que definem a
natureza como o conjunto de todos os seres que formam o universo e a essência e
condição própria de um ser. Portanto, não é difícil dizer-se que a natureza é uma
totalidade. Além disso, nesta totalidade é evidente que o homem está incluído.
(ANTUNES, 2000, p. 4)

O conceito de meio ambiente deve ser abrangente e compreender todo o conjunto de
elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da
vida em todas as suas formas (SILVA, 2001, p. 78). Ainda nessa perspectiva, Reisewitz
(2004) assevera que o conceito de meio ambiente surge da ideia de que certos valores
determinam uma relação meio-fim e que, neste caso, a ideia de preservação do meio ambiente
tem como fim a realização dos valores juridicamente consagrados para a preservação da vida
em todas as suas formas.
O meio ambiente, entendido em toda a sua plenitude e de um ponto de vista
humanista, compreende a natureza e as modificações que nela vem introduzindo o
ser humano. Assim, o meio ambiente é composto pela terra, a água, o ar, a flora e a
fauna, as edificações, as obras de arte e os elementos subjetivos e evocativos, como
a beleza da paisagem ou a lembrança do passado, inscrições, marcos ou sinais de
fatos naturais ou da passagem de seres humanos. Desta forma, para compreender o
meio ambiente é tão importante a montanha como a evocação mística que dela faça
o povo. Alguns destes elementos ainda existem independentemente da ação do
homem: os chamamos de meio ambiente natural; outros são frutos da sua
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intervenção, e os chamamos de meio ambiente cultural. (SOUZA FILHO, 1997, p.
9)

A divisão entre o meio ambiente natural e o meio ambiente cultural tem se tornado
cada vez mais complexa, visto que hoje é difícil imaginar lugares na Terra que ainda não
tenham sofrido intervenção humana para serem considerados meio ambiente natural. Partindo
dessa noção de meio ambiente cada vez mais ampla para os fins de proteção jurídica,
abrangeria tanto os bens naturais quanto os culturais que tenham valor jurídico.
Os bens ambientais podem ser classificados como gênero, sendo os bens naturais e
culturais suas espécies, tendo em vista que o tratamento constitucional estabelecido pela
Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, pela Lei nº 9.605/98, que trata dos crimes
ambientais, originou além dos crimes contra os bens ambientais naturais, os crimes contra o
ordenamento urbano e o patrimônio cultural, demonstrando mais uma vez o entendimento de
meio ambiente como conceito amplo, abarcando o patrimônio cultural (MOREIRA, 2013, p.
147).
A doutrina especializada em Direito Ambiental classifica o meio ambiente, para fins
didáticos e visando facilitar a identificação da atividade degradante e do bem que vem sendo
degradado, em quatro aspectos: meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio
ambiente do trabalho e meio ambiente cultural, atentando-se que o estudo pautar-se-á na
análise desse último.
O meio ambiente cultural também será tutelado pelo Direito, valendo-se da previsão
do direito à preservação do meio ambiente como bem jurídico. Previsto no art. 216 da CF/88,
o meio ambiente cultural é constituído dos bens, valores e tradições que as comunidades dão
relevância, atuando diretamente na formação da identidade. A necessidade de proteção da
cultura de uma sociedade visa garantir a sadia qualidade de vida, pois
a desproteção de um bem cultural aniquila as raízes formadoras de uma nação.
Apunhala o povo na forma mais severa, não só a sua dignidade humana (também
princípio fundamental da República) como também extirpa a própria identidade
personificada do meio em que se vive. (FIORILLO; RODRIGUES, 1997, p. 61)

No ordenamento jurídico brasileiro, o meio ambiente cultural é constituído pelo
patrimônio cultural, artístico, arqueológico, paisagístico, pelas manifestações culturais e
populares que formam e identificam os diferentes povos que compõem o Brasil. O meio
ambiente cultural “compreende aquilo que a criatividade humana desenvolveu e colocou a seu
serviço e dessa forma passou a fazer parte de seu habitat, da sua vida, de sua história, seus
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costumes e seus conhecimentos de maneira que formem a sua identidade” (TRINDADE,
2005, p. 55).
A noção de meio ambiente cultural vem a ser a junção do conceito de cultura ao
conceito do patrimônio, constituindo-se como patrimônio cultural de um povo, aqueles bens
individualizados a que se são atribuídos o valor pelo indivíduo. Para que se chegasse a esse
entendimento, foi “necessário reconstruir a ideia de patrimônio, revalorizar práticas e grupos
sociais, compreender as manifestações como construções identitárias e, consequentemente,
valiosas, para o entendimento da vida em sociedade” (FIGUEIREDO, 2015, p. 17).
Diante da infinitude de bens culturais que compõem o meio ambiente cultural e,
consequentemente, formam o patrimônio cultural, aqueles a serem tutelados pelo Poder
Público deverão ser “os bens mais representativos, valorativos e significativos da cultura
popular, e que sejam portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira” (DUTRA, 2014, p. 245).
Miranda (2006) discorre que, no momento em que determinado bem é individualizado
e reconhecido como parte do patrimônio cultural, passa a ser gerido por um regime jurídico
especial que o difere dos demais bens, isso não implica no abandono e esquecimento dos
demais, mas o torna bem de interesse público e sendo relevante sua preservação.
O reconhecimento do bem como cultural é o ato que o individualiza dos demais
estando este sob a tutela estatal, pode ter natureza administrativa (tombamento, inventário,
registro, etc), legal (lei de zoneamento, etc), ou judicial (ação civil pública declaratória de
valor cultural). Assim, diante do ato de reconhecimento, nasce a certeza jurídica da natureza
do bem ambiental cultural enquanto integrante do meio ambiente cultural e dotado de valores
culturais que o individualizam dos demais (DUTRA, 2014).
Desse modo, cultura, meio ambiente e patrimônio interagem e se complementam na
formação do patrimônio cultural, “a expressão designa um bem destinado ao usufruto de uma
comunidade que se ampliou a dimensões planetárias, constituído pela acumulação contínua de
uma diversidade de objetos que se congregam por seu passado comum” (CHOAY, 2006, p.
11).
Não há mais que se falar em meio ambiente sem a integração de cultura e ambiente, e
não há que se falar em patrimônio cultural sem a integração entre cultura, ambiente e
patrimônio. Gil (2003), ao discorrer acerca desta integração, salientou a fala de uma ialorixá
baiana que afirmou que “sem folha, não há orixá”, lembrando que as práticas do candomblé
dependem dos elementos culturais e naturais para sua afirmação, assim como a construção do
meio ambiente cultural.
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A cultura, enquanto expressão da vida humana, encontra-se tutelada pelas normas
jurídicas no seio do Direito Ambiental, que não se limitam apenas às questões da natureza.
Reisewitz (2004) complementa que, além de tudo que é necessário ao equilíbrio ecológico,
ainda encontra-se compreendida na tutela do Direito Ambiental “a ação humana modificadora
da natureza, de maneira que toda riqueza que compõe o patrimônio ambiental transcende a
matéria natural e incorpora também o ambiente cultural, revelado pelo patrimônio cultural
(REISEWIZ, 2004, p. 63).
Ainda acerca dos bens culturais integrarem a noção de bem ambiental e serem tutelado
pelo Direito Ambiental, Conte (2002) aduz:
O mecanismo para efetivação do pleno exercício dos direitos culturais
consubstanciado na proteção do patrimônio cultural brasileiro interliga os direitos
culturais ao direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso porque a
proteção do patrimônio cultural, além de ser pressuposto para a efetivação do acesso
às fontes de cultura e da difusão das manifestações culturais, é fundamental para a
existência de um meio ambiente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida.
(CONTE, 2002, p. 97)

No sistema jurídico brasileiro, os bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais,
integram a noção de bem ambiental e, por estarem abrangidos no conceito de bem ambiental,
“têm uma proteção qualificada e, além da proteção advinda de legislações especificas e de
normas administrativas que regulam e limitam o uso do bem, dispõem do sistema jurídico
ambiental” (SOARES, 2009, p. 88).
Diante da construção teórica até aqui exposta, é possível afirmar que o patrimônio
cultural no ordenamento jurídico brasileiro é um bem a ser tutelado pelo Direito Ambiental, e
sendo esse entendido como “o conjunto de normas jurídicas que regem a preservação,
melhoria e recuperação do ambiente como meio para garantir a sadia qualidade de vida
humana e a manutenção da vida em todas as suas formas” (REISEWITZ, 2004, p. 77).
Portanto, considerado como expressão da vida humana e de forma a garantir as suas
diferentes formas, o Direito Ambiental tutela o patrimônio cultural visando preservar e
garantir a identidade e o sentimento do pertencimento dos diferentes povos que formam a
sociedade brasileira.
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ORIGEM,

DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DA MEMÓRIA
“Preservar hoje a memória brasileira por meio do patrimônio cultural
é uma das garantias de que amanhã continuaremos existindo.
Não há mecanismo mais eficaz de se acabar com uma nação
do que apagar a sua memória.
O que não está registrado parece não ter existido.
(REISEWITZ, 2004, p. 5)

Construída a noção de patrimônio cultural a partir dos conceitos de cultura, patrimônio
e meio ambiente cultural no capítulo anterior, o presente capítulo apresentará a natureza
jurídica do patrimônio cultural.
Inicialmente, traçar-se-á a noção de patrimônio cultural na esfera internacional,
apresentando de forma cronológica os documentos e Cartas Patrimoniais desenvolvidos ao
longo da história.
Posteriormente, buscar-se-á apresentar o caminho histórico da preservação do
patrimônio cultural no Brasil, colacionando as Constituições e normas infralegais que
disciplinaram a matéria até a Constituição Federal de 1988.
Por fim, abordar-se-á o tema das políticas públicas na esfera cultural, ressaltando a
necessidade de implementação dessas no processo de preservação das mais diferentes
manifestações culturais que formam a sociedade brasileira e que buscam a valorização de sua
identidade.

3.1 A proteção internacional do patrimônio cultural

A construção social do patrimônio cultural há anos vem sendo discutida em diferentes
esferas, tal construção, simultaneamente, acontece no âmbito local, nacional e internacional,
gerando um intercâmbio de influências e informações das diferentes culturas que formam o
globo terrestre. Neste sentido de influências das instâncias local, nacional e internacional,
Medeiros (2002) afirma que:

(...) a instância internacional se consolida, de uma maneira ou de outra, como a
principal fonte de referência do nacional e do local no estabelecimento de sistemas e
modelos de construção do patrimônio cultural e que é certo que a instância
preservacionista internacional está longe de ser um paradigma absoluto do processo
de construção social do patrimônio cultural, mas sem sombra de dúvida, através,
sobretudo da UNESCO, ela se revela de uma importância fundamental. Diante deste
fato, a problemática que se coloca é ao mesmo tempo, local, nacional e
supranacional. (MEDEIROS, 2002, p. 16)
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A partir da análise da constituição do patrimônio cultural, pode-se afirmar que esse é
um conceito em constante construção e que vem sofrendo diferentes inovações do seu
conceito erudito a partir da segunda metade do século XX. Essas mudanças que inovam o
conceito inicialmente proposto vêm sendo acompanhadas de maneira heterogênea, mas tal
fato se justifica diante das diferentes instâncias e atores que delas fazem parte.
No âmbito internacional, a noção de preservação do passado mediante a conservação
de monumentos e adereços arquitetônicos foi se tornando cada vez mais comum, sendo
realizados encontros, seminários e congressos que visavam debater e aprimorar o discurso e
as formas de preservação do patrimônio cultural. A partir desses encontros, Cartas
Patrimoniais15 foram sendo elaboradas dando um norte acerca da legitimidade das ações a
serem estabelecidas, tais Cartas não figuram como lei, mas serviram e vêm servindo de fontes
jurídicas para a edição dos instrumentos legislativos e jurídicos que buscam a implementação
de políticas públicas na esfera cultura.
Durante o I Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos em Monumento,
realizado em 1933, surgiu a Carta de Atenas, que, embora timidamente, foi o primeiro
documento em nível internacional que trouxe a ideia de recomendação para a proteção,
manutenção e utilização de um bem cultural, neste momento ainda pautado na ideia de
excepcionalidade do bem (CÉSAR; STIGLIANO, 2010, p. 43).
A segunda referência do direito positivo ao patrimônio cultural comum da humanidade
é encontrada no preâmbulo do Ato Constitutivo da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) (1945) que traz a referência à ampla difusão da
cultura, observando um espírito de assistência e cooperação mútua entre as nações. Ainda
acerca desse período, Silva (2001) salienta:
Especialmente a partir das décadas de 50 e 60, proliferam na ordem jurídica
internacional convenções multilaterais e resoluções consagradoras de um patrimônio
comum da humanidade nos mais diversos ambitos: a Antártida, o espectro das
frequências radioelétricas, o espaço extra-atmosférico e os corpos celestes, os
elementos da biosfera, os fundos marinhos e seu subsolo e o patrimônio natural e
cultural. (SILVA, 2001, p. 35)

No ano de 1956, durante a 9ª Sessão da Conferência Geral da UNESCO, realizada em
Nova Delhi/Índia, uma nova Recomendação na esfera patrimonial definiu os princípios
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internacionais a serem aplicados em matéria de pesquisas com patrimônios culturais
arqueológicos.
Posteriormente, em dezembro de 1962, durante a 12ª Conferência Geral das Nações
Unidas, foi elaborada a Recomendação de Paris, trazendo as diretrizes para a proteção e
salvaguarda não apenas aos sítios delimitados, mas aos territórios aos quais estão inseridos. A
Recomendação trouxe também em seu texto a necessidade de criação pelos Estados de órgãos
governamentais e apoio a não-governamentais de proteção ao patrimônio cultural.
A Carta Patrimonial de Veneza, produzida no II Congresso Internacional de Arquitetos
e Técnicos dos Monumentos Históricos, realizado em 1964, trouxe uma nova perspectiva à
preservação do patrimônio cultural, iniciou-se, nesse momento, um olhar além do caráter de
excepcionalidade do bem cultural, que passou a ser visto como referência de uma população e
por referenciar um povo deveria ser preservado.
A alteração de paradigma na proteção dos bens culturais é perceptível com a Carta
de Veneza, que passou de uma proteção a um bem em razão de seu valor
excepcional para uma tutela com prevalência do valor histórico-documental, não se
admitindo quaisquer modificações não só do monumento principal, como também
de todo o meio onde está inserido. (OLIVEIRA, 2012, p. 77)

Novamente em Paris, em novembro de 1964, durante a 13ª Sessão da Conferência
Geral das Nações Unidas, uma nova Recomendação trouxe a definição de "bens culturais" e a
necessidade do controle sobre as exportações desses bens. Como medidas a serem adotadas,
recomendaram-se a identificação, o inventário dos bens culturais e a instituição de acordos
bilaterais e multilaterais na esfera internacional.
Ainda sob a influência da Carta de Veneza, foi realizada em 1967 em Quito no
Equador, a Reunião sobre a Conservação e Utilização de Monumentos e Sítios de Valor
Histórico e Artístico, tal encontro afirmou que a preservação e manutenção de um bem
histórico contribuíam para o desenvolvimento social e econômico das regiões em que estavam
inseridos. As Normas de Quito acenderam um alerta sobre a situação de urgência dos bens
culturais e as responsabilidades dos governos da América.
Durante a 15ª Sessão da Conferência Geral da UNESCO, realizada em 1968 em Paris,
nova Recomendação foi editada, tratando sobre a conservação de bens culturais ameaçados
pela execução de obras públicas ou privadas, a problemática levantada discutiu acerca do
crescimento das cidades.
Em abril de 1970, durante o 1º Encontro dos Governadores de Estado, Secretários
Estaduais da área cultural, Prefeitos de municípios interessados, Presidentes e Representantes
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de instituições culturais foi elaborado o Compromisso de Brasília, que trouxe o resumo das
recomendações trazidas em Cartas Patrimoniais anteriores. O referido documento enfatizou a
responsabilidade dos Governos com a conservação, preservação, catalogação e fomento a
políticas públicas dos bens culturais.
O II Encontro de Governadores para a Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico
e Arqueológico e Natural do Brasil, realizado em outubro de 1971, editou o Compromisso
Salvador que trouxe como recomendação a criação do Ministério da Cultura e de secretarias
ou fundações estaduais que trabalhem em prol dos bens culturais. Dentre as recomendações
apresentadas, vislumbrou-se a necessidade de um plano urbanístico voltado para a valorização
dos sítios históricos.
Elaborada pelo Governo da Itália em abril de 1972, a Carta de Restauro trouxe
importantes orientações técnicas sobre o processo de restauro de objetos arqueológicos,
arquitetônicos, pictóricos e escultóricos, fornecendo valiosas instruções para a tutela dos
centros históricos.
A Declaração de Estocolmo, firmada em junho de 1972, durante a Assembleia Geral
das Nações Unidas, trouxe recomendações para a melhoria da qualidade de vida e meio
ambiente, firmando-se como um importante documento para difusão da ideia de preservação
do bem cultural como garantidor da referência e qualidade de vida de uma população.
Após Estocolmo, nova Recomendação de Paris foi editada na 17ª Conferência Geral
da UNESCO, que trouxe as definições do patrimônio cultural e natural e os desafios a serem
enfrentados na proteção nacional e internacional. Tal Recomendação propôs, ainda, a criação
de um comitê intergovernamental e do Fundo do Patrimônio Mundial, trazendo a proteção do
bem cultural como uma responsabilidade intergovernamental.
Em dezembro de 1974, durante o I Seminário Interamericano sobre Experiências na
Conservação e Restauração do Patrimônio Monumental dos Períodos Colonial e Republicano,
foi editada a Resolução de São Domingos, propondo a criação de um plano social e
econômico que vise o resgate de informações nos arquivos, a valorização do turismo e a
criação de um fundo de emergência para a proteção e conservação dos bens culturais.
O Manifesto de Amsterdã, de 1975, fez referência ao "Ano europeu do patrimônio
arquitetônico" propondo a criação de uma política de conservação integrada, incidindo no
planejamento urbano e regional.
A Recomendação de Nairóbi, de novembro de 1976, trouxe um importante passo na
política patrimonial ao apresentar a definição de conjunto histórico ou tradicional e propor as
medidas de salvaguarda (jurídicas, administrativas, técnicas, econômicas e sociais).
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A Carta de Machu Picchu, de dezembro de 1977, propôs a revisão e ampliação da
Carta de Atenas trazendo novos conceitos para cidade-região, crescimento urbano, setor,
moradia, transportes, disponibilidade do solo urbano, recursos naturais, preservação,
tecnologia, projeto urbanístico e arquitetônico.
Em dezembro de 1980, na Austrália, foi elaborada a Carta de Burra; em maio de 1981,
a Carta de Florença; em maio de 1982, a Declaração de Nairóbi, que propôs a revisão da
Conferência de Estocolmo, apresentando Recomendações para proteção e benefício do meio
ambiente.
No México, em outubro de 1982, foi editada a Declaração de Tlaxcala;
posteriormente, ainda no México, no ano de 1985, foi apresentada a Declaração do México,
que trouxe um novo conceito de cultura, identidade cultural e patrimônio cultural, dessa vez
mais abrangente fazendo referência à afirmação das identidades nacionais.
Em 1986, a Carta de Washington trouxe a definição de cidades históricas; e, em 1987,
a Carta Petrópolis, elaborada durante o 1º Seminário Brasileiro para Preservação e
Revitalização de Centros Históricos, apresentou a proteção legal dos bens culturais a partir
dos instrumentos do tombamento, inventário, normas urbanísticas, isenções e incentivos,
declaração de interesse cultural e desapropriações.
O Encontro de Civilizações nas Américas deu origem à Carta de Cabo Frio em 1989,
apresentando 10 recomendações em defesa da identidade cultural. Posteriormente, os anos de
1989 e 1990, respectivamente, deram origem à Recomendação de Paris e à Carta de
Lousanne, que definiram cultural tradicional e popular e trataram ainda acerca do patrimônio
arqueológico.
No ano de 1992, durante a Conferência Geral das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento, foi elaborada a Carta do Rio, reafirmando a Declaração de
Estocolmo e apresentando 27 novos princípios acerca das questões ambientais, do
desenvolvimento sustentável e da proteção dos bens culturais.
A Conferência de Nara, proferida em novembro de 1994, trouxe considerações acerca
da diversidade cultural e de patrimônio, ampliando as discussões sobre "valores e
autenticidade", anteriormente analisados na Carta de Veneza.
Em 1995, a Carta de Brasília foi o Documento regional do Cone Sul sobre
autenticidade dos bens culturais. Ainda em 1995, a Recomendação Europa discorreu sobre a
conservação integrada das áreas de paisagens culturais como integrantes das políticas
paisagísticas.
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A Declaração de Sofia, de 09 de outubro de 1996, elaborada durante a XI Assembleia
Geral do ICOMOS, inovou ao abordar sobre o uso, salvaguarda e exploração do "patrimônio
subaquático" abarcado pelas águas interiores, costeiras, mares e oceanos.
O patrimonial imaterial, objeto do presente estudo, veio às discussões em novembro de
1997 na Carta de Fortaleza, recomendando identificar, documentar, proteger, fiscalizar,
preservar e promover o patrimônio cultural brasileiro, em suas dimensões materiais e
imateriais. Ainda em 1997 e tratando também do patrimônio intangível, a Carta de Mar del
Plata apresentou as recomendações do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) para o
registro, catalogação, estudo e difusão do patrimônio imaterial.
A Decisão nº 460 sobre proteção, recuperação de bens culturais do patrimônio
arqueológico, histórico, etnológico, paleontológico e artístico da Comunidade Andina foi
apresentada em Cartagena das Índias, na Colômbia, em maio de 1999.
Durante a 32ª Sessão da Conferência Geral das Nações Unidas, em 17 de outubro de
2003, a Recomendação Paris apresentou a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio
Cultural Imaterial.
A Carta de Nova Olinda, de 2009, foi o documento final do I Seminário de Avaliação
e Planejamento das Casas do Patrimônio.
Em julho de 2010, a Carta de Brasília apresentou os resultados e conclusões
apresentadas pelo grupo do Fórum Juvenil de Patrimônio Mundial acerca da proteção e
promoção do Patrimônio Mundial.
E, em outubro de 2010, a última Carta Patrimonial elaborada – a Carta de Juiz de Fora
– estabeleceu definições, diretrizes e critérios para a defesa e salvaguarda dos jardins
históricos brasileiros.
Apresentada a evolução cronológica acerca da evolução no pensamento sobre o
patrimônio mediante as várias reuniões, Recomendações e Cartas Patrimoniais, é possível
verificar que estas foram se distanciando das concepções elitistas “e passando a ter como
referência outros valores, vinculados à história, à memória coletiva, à cultura tradicional e
popular” (QUEIROZ, 2014, p. 24).
A proteção de um patrimônio comum a todos os povos foi pensada no plano
internacional visando um ciclo de solidariedade entre os Estados, com o objetivo de se
alcançar segurança, avanços tecnológicos, celeridade nos meios de comunicação e, acima de
tudo, interdependência entre os povos no período pós-guerra que se iniciava.
A partir de então, “o homem estreia no seu papel de centro” (MEDEIROS, 2002, p.
39) das discussões acerca do patrimônio cultural, que passa a ser visto como elemento
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importante no reconhecimento e na afirmação da identidade das Nações, ganhando caráter
primordial no processo de desenvolvimento.

3.2 O caminho histórico da preservação patrimonial no Brasil: aspectos constitucionais e
a tutela jurídica

Construída a ideia de patrimônio cultural a partir da análise do termo patrimônio e do
termo cultura no Capítulo 1 e apresentada a sua construção cronológica na esfera
internacional no tópico anterior, passa-se à análise do caminho histórico percorrido nas
constituições e na legislação brasileira.
A preservação dos bens culturais mostra-se relevante para que se busque o sentimento
de pertencimento e identificação de um povo com o seu Estado. Assim, examinar a legislação
que constitui o patrimônio cultural no Brasil e pelo qual opera o poder do Estado é primordial
para que se compreenda a estruturação histórica dos instrumentos de proteção e salvaguarda.
O primeiro documento legislativo que pauta acerca dos cuidados a serem tomados pela
administração pública com os monumentos históricos nacionais trata-se de um Aviso
expedido em 1855 pelo então Conselheiro Luiz Pedreira de Couto, em que o poder imperial
“transmitia ordens aos Presidentes das Províncias e ao Diretor das Obras Públicas da Corte
para terem cuidados especiais na restauração de monumentos, protegendo inscrições neles
gravadas” (MIRANDA, 2006, p. 2).
A partir da década de 1920, é possível verificar propostas e/ou projetos que foram
sendo apresentados ao Congresso Nacional a fim de que se regulamentasse a proteção do
patrimônio cultural brasileiro e que fosse criado um órgão que gerenciasse as ações a serem
implementadas. Em 1923, foi proposto um projeto pelo então deputado Luiz Cedro visando
organizar a proteção dos monumentos artísticos; em 1925, um anteprojeto de Lei Federal pelo
jurista Jair Lins; em 1930, o deputado José Wanderley de Araújo Pinho também apresentou
um projeto visando a proteção dos monumentos históricos.
A institucionalização do termo patrimônio cultural no ordenamento jurídico brasileiro
se deu pela primeira vez durante a Primeira República, o Decreto nº 22.928, de 12 de julho de
1933, considerou a cidade mineira de Ouro Preto como Monumento Nacional. A exposição de
motivos do ato normativo trouxe ainda que “é dever do Poder Público defender o patrimônio
artístico da Nação e que fazem parte das tradições de um povo os lugares em que se
realizaram os grandes feitos da sua historia” (BRASIL, 1933).
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Na análise das Constituições, verifica-se que as de 1934, 1937 e 1946 apenas definiam
a competência dos entes federativos para as ações de proteção ao patrimônio cultural. Nesse
sentido, Machado (2009) assevera:
A Constituição Federal de 1934 atribuiu à União e aos Estados a competência de
“proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico,
podendo impedir a evasão de obras de arte” (art. 10, III).
A Constituição Federal de 1937 estatuiu que “os monumentos históricos, artísticos
ou naturais, assim como as paisagens ou os locais particularmente dotados pela
Natureza, gozam de proteção e dos cuidados especiais da Nação, do Estado e dos
Municípios. Os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos
contra o patrimônio nacional” (art. 134).
A Constituição Federal de 1946 previu que “as obras, monumentos e documentos de
valor histórico e artístico, bem como os monumentos naturais, as paisagens e os
locais dotados de particular beleza, ficam sob a proteção do Poder Público” (art.
175).
Em seu art. 172, a CF de 1967 disse que “o amparo à cultura é dever do Estado”. No
parágrafo único dispôs: “Ficam sob a proteção especial do Poder Público os
documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, os monumentos e as
paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas arqueológicas”. A EC 1/69 repetiu
o disposta na Constituição de 1967, enquadrando a matéria no art. 180, em seu
parágrafo único. (MACHADO, 2009, p. 940)

Das Constituições acima apresentadas, a de 1934 merece maior destaque visto que,
ainda que timidamente, consagrou a proteção ao patrimônio cultural, instituiu a função social
da propriedade como princípio constitucional em seu art. 133, inciso XVIII, e dispôs acerca
da competência concorrente da União e Estados na proteção de belezas naturais e
monumentos de valor histórico ou artístico.
Tais dispositivos constitucionais trazidos em 1934 serviram de baliza para as normas
infraconstitucionais que foram surgindo e tratando especificamente do patrimônio cultural.
Miranda (2006, p. 4) assevera que “as importantíssimas inovações constitucionais assentaram
as bases para a criação de instrumentos legais capazes de garantir eficazmente a preservação
do patrimônio cultural brasileiro”.
Mas, apesar dos avanços trazidos pela carta constitucional, resta claro que o Estado,
nessa época ditatorial, elegia o bem cultural que deveria ser preservado (CHUVA, 2003, p.
142), criando tradições com conceitos, estilos e conhecimentos bem distantes da realidade
cultural brasileira. A fase inicial das políticas patrimoniais no Brasil é marcada pela seletiva
ótica do Poder Público, que, dotado de uma concepção elitista, delimitava como patrimônio a
ser preservado apenas as edificações construídas para “eternizar a lembrança das coisas
memoráveis, ou concebido, erguido, ou disposto de modo que se torne um fator de
embelezamento e de magnificência nas cidades” (CHOAY, 2006, p. 19).
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Diante da previsão constitucional trazida em 1934 houve a necessidade de um maior
detalhamento infraconstitucional da matéria, iniciando assim as tratativas junto à Câmara dos
Deputados para inserir em projeto de lei o anteprojeto que propunha a criação do Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)16.
A elaboração do anteprojeto ficou a cargo de Mario de Andrade, que, à época, era
diretor do Departamento de Cultura e Recreação da Prefeitura de São Paulo, o intelectual
apresentou um texto de perfil antropológico, contemplando diferentes categorias de
patrimônio e propondo “proteger não só o patrimônio cultural material, mas sobretudo o
imaterial, conferindo à palavra arte as mais diversas conotações” (MARCHESAN, 2007, p.
51).
O texto apresentado se dividia em três capítulos, o primeiro tratava da finalidade e
competência do SPHAN; o segundo conceituava patrimônio artístico nacional e elencava os
bens que seriam excluídos dessa categoria; o terceiro ressaltou os aspectos relativos à
transferência da propriedade do bem, indicando o nome e a categoria dos oito tipos de bens
culturais passíveis de Tombamento, e indicando a utilização de quatro livros de tombo,
discriminados como: 1) Livro de Tombo Arqueológico e Etnográfico; 2) Livro de Tombo
Histórico; 3) Livro de Tombo das Belas Artes; 4) Livro do Tombo das Artes Aplicadas
(IPHAN, 2002, p. 278-279).
O projeto não dispunha acerca do regime jurídico que os bens tombados estariam
sujeitos, ainda assim afirmava o direito de preferência do Poder Público em caso de alienação
do bem cultural e considerava como parte do patrimônio artístico nacional as “obras de arte
que estiverem inscritas, individual ou agrupadamente, nos quatro livros do tombamento”
(IPHAN, 2002, p. 274).
Apresentado à Câmara dos Deputados em 15 de outubro de 1936, o projeto de lei
elaborado por Mário Andrade foi aprovado e encaminhado ao Senado. Rodrigo Melo Franco
de Andrade, que também atuou na elaboração da normativa, apresentou suas justificativas
durante a tramitação do projeto:
Não se trata de empreendimento inspirado em motivos sentimentais ou românticos
(...) O que o projeto governamental tem em vista é poupar à Nação o prejuízo
irreparável do perecimento e da evasão do que há de mais precioso no seu
patrimônio. Grande parte das obras de arte mais valiosas e dos bens de maior
interesse histórico, de que a coletividade brasileira era depositária, tem desaparecido
16

O SPHAN foi criado pela Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, em 1946 tornou-se Diretoria (DPHAN). Na
década de 1970 foi denominado Instituto (IPHAN), retornando a Secretaria em 1979 (SPHAN). Em 1981,
tornou-se Subsecretaria, e em 1994 readquiriu o caráter de Instituto sendo reconhecido até os dias de hoje pela
nomenclatura IPHAN (IPHAN, 2014, p. 15).
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ou se arruinado irremediavelmente, em conseqüência da inércia dos poderes
públicos e da ignorância, da negligência e da cobiça dos particulares. (...) E, assim,
se faltarem, acaso, por mais tempo, as medidas enérgicas requeridas para a
preservação desses valores, não serão apenas as gerações futuras de brasileiros que
nos chamarão contas pelo dano que lhes teremos causado, mas é desde logo a
opinião do mundo civilizado que condenará nossa desídia criminosa. (ANDRADE,
1987, p. 48)

A Constituição de 1937 veio inaugurando o Estado Novo e trouxe a proteção do
patrimônio cultural em seu art. 134, contemplando os monumentos históricos, artísticos e
naturais, e o dever da União, Estados e Municípios de cuidar e proteger tais bens.
Valendo-se do dispositivo constitucional, o Estado Novo editou o Decreto-Lei 25 no
dia 30 de novembro de 1937, estabelecendo a proteção do patrimônio histórico e artístico
nacional, popularmente conhecido como “Lei do Tombamento”. Pires (1994) ressalta a
importância da referida norma ao afirmar que “é ele o verdadeiro somatório das experiências
e contribuições das elites, assimiladas ao longo de uma luta em favor da institucionalização da
proteção ao patrimônio histórico, artístico, cultural e paisagístico” (PIRES, 1994, p. 37).
Apesar da importância ressaltada e do valor que o Decreto-Lei nº 25/1937 tem por
estar vigente até os dias atuais, o anteprojeto elaborado por Mario de Andrade não foi
acolhido em sua íntegra e, naquele momento, uma das grandes ideias propostas pelo
intelectual foi abandonada. Andrade defendia o patrimônio artístico nacional numa concepção
aberta, em que outras manifestações da cultura nacional pudessem ser de interesse estatal
“para além daquela preocupação em proteger somente os monumentos, obras de arte e outros
bens que compunham a dimensão material do patrimônio cultural” (QUEIROZ, 2014, p. 47).
Aprovado com emendas, o texto do diploma legal instituiu o tombamento como o
único instrumento legal de preservação e regulamentação do patrimônio histórico e artístico
nacional, valorizando assim um ideal patrimonial elitista, privilegiando a arquitetura religiosa
e militar do Brasil colonial. Nessa fase inicial, as atividades executadas pelo SPHAN
pautavam-se nas discussões teóricas e na restauração de edifícios e obras de arte, não havendo
valorização da cultura popular brasileira e do patrimônio imaterial idealizado por Mário de
Andrade.
O Decreto-Lei nº 25/1937 considerou excluídos do patrimônio nacional alguns bens
trazidos em seu art. 3º17 e no art. 4ª trouxe aqueles que poderiam ser tombados criando quatro
livros do Tombo.

17

Art. 3º Exclúem-se do patrimônio histórico e artístico nacional as obras de orígem estrangeira:
1) que pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no país;
2) que adornem quaisquer veiculos pertecentes a emprêsas estrangeiras, que façam carreira no país;
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A Constituição de 1946 apresentou em seu Título VI as normas sobre família,
educação e cultura, proclamando em seu art. 174 o dever do Estado de amparar a Cultura e em
seu art. 175 os bens culturais que estariam sob a proteção do Poder Público.
A Constituição de 1967 pouco inovou na esfera do patrimônio, trazendo texto
semelhante à de 1946 em seus arts. 180 e 181, e acrescentando as jazidas arqueológicas como
bens a serem protegidos pelo Poder Público. A Emenda Constitucional nº 1/1969 também
pouco inovou, unificando os dois artigos trazidos em 1967 em apenas um, o art. 180.
Na esfera infraconstitucional, a Lei nº 3.924/1961 dispôs sobre os monumentos
arqueológicos e pré-históricos; em 1965, a Lei nº 4.845 proibiu a saída para o exterior de
obras de arte e ofícios produzidos no país até o fim do período monárquico; e a Lei nº
5.471/1968 discorreu sobre a exportação de livros antigos e conjuntos bibliográficos
brasileiros.
Desde a sua criação até meados da década de 1970, a política patrimonial coordenada
pelo IPHAN se baseou na proteção dos bens edificados que também ficaram conhecidos pela
expressão “pedra e cal”. Presidido por Rodrigo Melo Franco de Andrade desde a sua criação
até o ano de 1967, o Instituto privilegiou o patrimônio material durante todo esse período,
realizando tombamentos de bens do barroco colonial.
Oliveira (2011) salienta que “tombavam-se os objetos, pautados em escala de valores
que atribuíam predicações tais como históricas e artísticas aos objetos tidos como bem”
(OLIVEIRA, 2011, p. 33).
A partir da década de 1970, agora sob o comando de Aloísio Magalhães, iniciaram-se
no IPHAN reflexões entre seus técnicos acerca do paradigma criado sobre a materialidade dos
bens a serem protegidos.
Aloísio de Magalhães lançou o olhar estatal para as culturas populares, rompendo-se
“com a ideia de evolucionismo e homogeneidade” e inserindo “a cultura brasileira na
heterogeneidade, onde o diferente não é melhor nem pior, apenas diverso” (OLIVEIRA, 2011,
p. 55).

3) que se incluam entre os bens referidos no art. 10 da Introdução do Código Civíl, e que continuam sujeitas à lei
pessoal do proprietário;
4) que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos;
5) que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou comerciais:
6) que sejam importadas por emprêsas estrangeiras expressamente para adôrno dos respectivos estabelecimentos.
Parágrafo único. As obras mencionadas nas alíneas 4 e 5 terão guia de licença para livre trânsito, fornecida pelo
Serviço ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (BRASIL, 1937)
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Em 1 de junho de 1975, foi criado o Centro Nacional de Referências Culturais
(CNRC) buscando ressaltar o novo olhar trazido por Aloísio de Magalhães de valorização e
reconhecimento da cultura popular.
Com o objetivo de se tornar um referencial básico para a análise da cultura brasileira,
o CNRC trouxe como características:
a. adequação às condições específicas do contexto cultural do país;
b. abrangência e flexibilidade na descrição dos fenômenos que se processam em tal
contexto, e na vinculação dos mesmos às raízes culturais do Brasil;
c. explicitação do vínculo entre embasamento cultural brasileiro e a prática das
diferentes artes, ciências e tecnologias, objetivando a percepção e o estímulo, nessas
áreas, de adequadas alternativas regionais. (MEC, 1980, p. 44)

A concepção de patrimônio trazida pelo CNRC não era limitada unicamente ao objeto
a ser protegido, mas toda a cultura e o processo em que este se encontra inserido, servindo
assim como referência para os grupos detentores destes saberes na afirmação de suas
identidades. Essa nova forma de pensar o patrimônio mostrou-se contrária aos ideais
implementados por Rodrigo Melo Franco de Andrade e seus seguidores, que defendiam que a
cultura e as características populares denotavam retrocesso e empecilho à modernização da
cultura brasileira.
A gestão de Aloísio de Magalhães foi um marco na modernização do pensamento do
patrimônio cultural brasileiro, em suas próprias palavras é possível verificar essa quebra de
paradigma:
Ocorre, entretanto, que o conceito de bem cultural no Brasil continua restrito aos
bens móveis e imóveis, contendo ou não valor criativo próprio, impregnados de
valor histórico (essencialmente voltado para o passado), ou aos bens da criação
individual espontânea, obras que constituem o nosso acervo artístico (música,
literatura, cinema, artes plásticas, arquitetura, teatro), quase sempre de apreciação
elitista.
Aos primeiros deve-se garantir a proteção que merecem e a possibilidade de difusão
que os torne amplamente conhecidos. Deles podem provir as referências para a
compreensão de nossa trajetória como cultura e os indicadores para uma projeção no
futuro. Quanto aos segundos, basta assegurar-lhes a liberdade de expressão e os
recursos necessários à sua melhor concretização. (MEC, 1980, p.46)

Em seu discurso, Magalhães já anunciava a nova roupagem dada à preservação das
manifestações culturais. O patrimônio de “pedra e cal”, até então associado à cultura elitista,
passou a ser apenas mais uma das espécies de bem cultural, tendo o mesmo grau de
importância e devendo ser protegido assim como os fazeres, saberes e a arquitetura da cultura
popular brasileira.
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Nesse sentido, Gonçalves (1996) enfatiza que “esses bens são valorizados não por uma
suposta exemplaridade, mas como parte da vida cotidiana e como formas de expressão de
diferentes segmentos da sociedade brasileira” (GONÇALVES, 1996, p. 56). A cultura popular
passar a ser vista como uma fonte autêntica da identidade nacional.
Ainda na década de 1970, a Lei nº 6.292/75 “tornou o tombamento e seus
cancelamentos dependentes da homologação do Ministério da Educação e Cultura”
(MIRANDA, 2006, p. 8).
Continuando o processo de redefinição do patrimônio cultural brasileiro, em 1979, a
Lei 6.757 criou Fundação Pró-Memória, que, integrada ao IPHAN, influenciou “a conquista
de direitos culturais, assim como direitos das minorias, dos hipossuficientes, daqueles direitos
chamados difusos e coletivos” (QUEIROZ, 2014, p. 55).
Apesar da nova política patrimonial pautada na identificação, compreensão e nas
referências das manifestações culturais populares com o fito de salvaguardar a memória e, ao
mesmo tempo, possibilitar o desenvolvimento desse patrimônio “vivo”, faltava à essa época o
aparato legal que possibilitasse tal inovação. O Decreto-Lei nº 25/1937 mostrou-se
inadequado para abarcar toda a esfera patrimonial idealizada por Aloísio de Magalhães.
Ainda assim, em 1984, foi utilizado o instituto do tombamento para reconhecer o valor
cultural do Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho da Federação em Salvador na Bahia.
Acerca do referido tombamento, Velho (2006) afirmou:
[...] ao recomendar o tombamento, considerei fundamental chamar a atenção para o
fato de que “o acompanhamento e a supervisão da SPHAN deve, mantendo seus
elevados padrões, incorporar uma postura adequadamente flexível diante desse
fenômeno religioso” e, ainda, que “o tombamento deve ser uma garantia para a
continuidade da expressão cultural que tem em Casa Branca um espaço sagrado”.
Afirmei que a sacralidade, no entanto, não era sinônimo de imutabilidade e que a
SPHAN não abriria mão da seriedade de suas normas, mas deveria “procurar uma
adequação para lidar com o fenômeno social em permanente processo de mudança”.
[...] Quando conselheiros argumentavam que não se podia “tombar religião”,
certamente entendiam que o tombamento de centenas de igrejas e monumentos
católicos teria se dado por razões artístico-arquitetônicas, o que não nos parecia
correto. Assim, o tombamento de Casa Branca significava a afirmação de uma visão
as sociedade brasileira como multiétnica, constituída e caracterizada pelo pluralismo
sociocultural. (VELHO, 2006, p. 238 e 240)

O tombamento de Casa Branca é um marco histórico na preservação do patrimônio
cultural imaterial, ocorrido antes da Constituição de 1988 implementar a proteção do
patrimônio intangível, este foi praticado valendo-se das regras, ainda que inadequadas,
trazidas no Decreto-Lei nº 25/1937.
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Desse modo, após um longo período de uma política patrimonial voltada para a
proteção de monumentos de valor histórico e arquitetônico pautados na herança europeia, é
lançado o olhar para a cultura popular nacional também formada por seus fortes laços
africanos e indígenas.
Essas novas perspectivas, pautadas na noção de cultura como referência e
pertencimento dos povos, influenciaram os ideais da Constituinte de 1988. O conceito de
patrimônio cultural ganhou um viés antropológico e “tamanha a relevância da temática
patrimônio cultural que, em 1988, o assunto logra o status de Direito Constitucional, e mais,
de natureza fundamental” (QUEIROZ, 2014, p. 56).
Os debates propostos na Constituinte de 1988 acerca do patrimônio cultural resultaram
em uma Constituição que idealizou a proteção ao bem cultural de forma ampla e abrangente,
permitindo ao Estado garantir acesso e salvaguardar as diversas fontes da cultura nacional.
Compreender essa nova visão dada ao patrimônio cultural é perceber que
[...] esses universos culturais abrigam circuitos de consumo, produção e difusão
culturais organizados por meio de dinâmicas e lógicas próprias que diferem em
muitos dos demais circuitos consagrados de produção cultural e, ao mesmo tempo, a
eles articulam-se importantes questões relativas ao desenvolvimento integrado e
sustentável. A noção de patrimônio cultural imaterial vem, portanto, dar grande
visibilidade ao problema da incorporação de amplo e diverso conjunto de processos
culturais – seus agentes, suas criações, seus públicos, seus problemas e necessidades
peculiares – nas políticas públicas relacionadas à cultura e nas referências de
memória e de identidade que o país produz para si mesmo em diálogo com as
demais nações. Trata-se de um instrumento de reconhecimento da diversidade
cultural que vive no território brasileiro e que traz consigo o relevante tema da
inclusão cultural e dos efeitos sociais dessa inclusão. (CASTRO, FONSECA, 2008,
p. 12)

A Carta Magna de 1988 “consolidou uma noção ampla e plural da identidade
brasileira” (CHUVA, 2011, p. 161) ao trazer, em seus arts. 215 e 216, a definição do
patrimônio cultural como o conjunto de bens culturais de natureza não somente material, mas
também imaterial, que se referem à ação, à memória e à identidade dos diversos grupos
formadores da sociedade brasileira.
Apresentada a linha cronológica do patrimônio cultural no ordenamento jurídico
brasileiro até a Constituição de 1988, passe-se a discorrer acerca da necessidade de políticas
públicas que visem a proteção do patrimônio cultural brasileiro.
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3.3 Políticas públicas de proteção ao patrimônio cultural

Apresentados o pensamento internacional acerca do patrimônio cultural e a construção
cronológica no ordenamento jurídico brasileiro até a Constituição Federal de 1988, inicia-se a
discussão das políticas públicas adotadas pelo Estado diante do novo olhar lançado à
salvaguarda do bem cultural.
Para entender as políticas públicas, faz-se necessário buscar suas origens, que denotam
de um desenvolvimento histórico em que a visão do Estado baseava-se na preponderância do
Poder Legislativo, que, embasado pelo pensamento de Locke (1994), a edição de uma norma
seria o coroamento da atividade do Estado. A função de legislar parecia bastar à boa gestão da
coisa pública, pois o Estado não designava um poder que age, mas uma autoridade que zela
pela tranquilidade e segurança da sociedade, gerando aquilo que Rousseau (2006) chamava de
“situação de inanição” (MILARÉ, 2002, p. 110).
Em contraponto a essa visão, surge o Estado Social de Direito, propondo que os
Poderes Públicos fossem além da produção de normas gerais, buscando alcançar metas
predeterminadas. Assim, a edição de uma lei se vincularia ao dever de realização eficiente de
um programa pré-estabelecido e o Estado passaria a ser a fonte provedora e mantenedora de
Políticas Públicas estabelecidas em prol de finalidades específicas do bem comum (MILARÉ,
2002, p. 113).
As políticas públicas não se limitam apenas a uma norma, mas a um complexo de
normas e decisões dos Poderes Públicos, consubstanciando-se em uma natureza heterogênea
do ponto de vista jurídico, conforme assevera Grau (2008):

A expressão ‘políticas públicas’ designa todas as atuações do Estado, cobrindo todas
as formas de intervenção do Poder Público na vida social. E de tal forma isso se
institucionaliza que o próprio Direito, neste quadro, passa a manifestar-se como uma
política pública – o Direito é também, ele próprio, uma política pública. (GRAU,
2008, p. 26)

Sobre esse viés, a implementação dos direitos culturais no plano coletivo exige a
atuação do Estado com o estabelecimento e implementação de políticas públicas que versem
sobre a proteção, formação e promoção do patrimônio cultural.
O caráter democrático trazido pela Constituição de 1988 salientou a democratização
da cultura por meio da ação do Estado. As ações culturais e a intervenção estatal nessa seara
devem sempre buscar a valorização da pluralidade cultural, proporcionando os instrumentos
para o desenvolvimento sustentável dos direitos culturais.
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A ação cultural do Estado há de ser ação afirmativa que busque realizar a
igualização dos socialmente desiguais, para que todos, igualmente, aufiram os
benefícios da cultura. Em suma: trata-se da democratização da cultura que
represente a formulação política e sociológica de uma concepção estética que seja o
seguimento lógico e natural da democracia social que inscreva o direito à cultura no
rol dos bens auferíveis por todos igualmente; democratização, enfim, que seja o
instrumento e o resultado da extensão dos meios de difusão artística e promoção de
lazer da massa da população, a fim de que possa efetivamente ter acesso à cultura.
(SILVA, 2001, p. 210)

Desse modo, as obrigações do Estado decorrem dos direitos culturais estabelecidos na
Constituição de 1988 e se concretizam nas políticas públicas culturais a serem implementadas.
A ação do Estado deve pautar-se no respeito à pluralidade cultural e nas diferentes formas de
manifestações culturais da sociedade, não interferindo na esfera individual ou coletiva.
Contudo, o Estado “deve atuar no sentido de proporcionar todos os meios para a livre
expressão cultural e para o acesso equitativo aos bens materiais e imateriais (objeto de fruição
individual e coletiva) culturais” (SOARES, 2009, p. 80).
Ao propor o reconhecimento da pluralidade cultural e a efetivação das políticas
públicas, projeta-se um desenvolvimento socioeconômico em prol da garantia dos direitos
fundamentais, de tal forma que a efetivação das diretrizes constitucionais esteja de acordo
com a realidade social.
Produzir políticas públicas constitui a obrigação do Estado de prover meios e
condições para o exercício de direitos. Nesse sentido, Bercovici (2006) esclarece que o
próprio fundamento das políticas públicas é a necessidade de concretização de direitos por
meio de prestações positivas do Estado, sendo o desenvolvimento nacional a principal política
pública, conformando e harmonizando todas as demais.
Na seara cultural, o pleno exercício desses direitos somente ocorrerá quando o Estado
vier a desenvolver ações eficazes que visem alcançar os objetivos que atribui à norma
constitucional na seção relacionada à cultura.
Chauí (1985) destaca que “a política cultural é, juntamente com a política social, uma
das formas empregadas pelo Estado contemporâneo para garantir sua legitimação, isto é, para
oferecer-se como um Estado que vela por todos e que vale para todos.” (CHAUÍ, 1985, p. 35).
A efetivação de políticas públicas culturais abarca diferentes possibilidades, uma vez
que diversos são os tipos de expressões culturais e múltiplos são os públicos a serem
atingidos.
São inúmeras as linguagens e suportes de expressão a serem contemplados: teatro,
música, dança, cinema, comunicação de massa, artes plásticas, fotografia, escultura,
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artesanato, livros, patrimônio cultural (material e imaterial), circo, museus etc., cada
um com a sua complexidade e especificidade a ser considerada. Uma política
abrangente também deve considerar as dimensões transversais a estas linguagens e
suportes: deve pensar em termos de políticas de capacitação profissional, criação,
produção, circulação e financiamento da cultura. Temos também diferentes públicos
ou segmentos culturais que devem ser enfocados pelas políticas públicas de cultura:
povos indígenas e afrodescendentes, juventude, portadores de necessidades
especiais, comunidades marginalizadas das grandes cidades e para as comunidades
GLBT. (BONFIM, 2003, p. 78-79)

A discussão acerca dos direitos culturais e das políticas públicas como forma de sua
promoção ainda é recente e, dentro dessa atual discussão, além da busca pela conscientização
da importância da cultura e da preservação do patrimônio cultural material e imaterial, buscase também como forma de inclusão social. Com a promulgação da Constituição Federal de
1988, os direitos culturais foram ampliados e, no Estado Democrático de Direito, objetiva-se
também a erradicação da pobreza do conhecimento, incentivando à arte e valorizando a
identidade cultural dos indivíduos que, mesmo estando à margem da sociedade, no plano
material, formalmente são cidadãos.
As políticas públicas voltadas à preservação do patrimônio cultural devem ir além da
preservação da memória e dos fatos memoráveis que, durante anos, foram o principal viés,
atuando a fim de minimizar situações de exclusão social. Nesse sentido, Ahmed (2014) aduz
que:
A política cultural consistente, portanto, não só investimento para preservação da
memória, mas também com vistas a assegurar uma dinâmica e fluência de eventos
propiciando o acesso a bens culturais e fomentando sua produção e circulação
revela-se, pois, tarefa essencial a assegurar a cidadania cultural, indispensável para o
direito ao meio ambiente no âmbito das cidades. (AHMED, 2014, p. 24)

Dessa forma, verifica-se a amplitude da dimensão do meio ambiente cultural trazida
pelo texto constitucional, que veio a ser concretizada por meio de duas emendas
constitucionais que fortaleceram o suporte normativo para o exercício dos direitos culturais.
A emenda de nº 48/2005 acrescentou o § 3º, ao art. 215 da Constituição e instituiu o
Plano Nacional de Cultura (PNC) e recentemente novos contornos foram dados com a
aprovação da emenda nº 71/2012 que acrescentou o art. 216-A na Constituição, dispondo
sobre o Sistema Nacional de Cultura (SNC).
O SNC, como afirma o texto constitucional,
institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura,
democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade,
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tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com
pleno exercício dos direitos culturais” (BRASIL, 2012).

Importante destacar que, desde 2003, o Ministério da Cultura tem voltado suas
políticas, programas, projetos e ações para um sentido antropológico da cultura, que se pauta
em três dimensões — a simbólica, a cidadã e a econômica —, orientadoras do SNC. Não
obstante a distinção entre elas, estas têm caráter complementar no que diz respeito à atuação
do Estado no setor da cultura, vez que se norteiam pelo exercício dos direitos culturais,
buscando corresponder às expectativas e desafios da contemporaneidade (COSTA, 2012, p.
132).
Esses dispositivos apontam para uma nova vertente, direcionada para a consolidação
das garantias do exercício dos direitos culturais:
A leitura do texto constitucional aponta também de forma nítida que o escopo do
legislador foi conceber a cultura como bem jurídico pertencente a toda a população,
cujos direitos a ela pertencem de construí-la como também de exigir do Poder
Público que implemente políticas públicas aptas a sua realização plena e de modo a
representar força motriz no desenvolvimento humano e na emancipação do
indivíduo. (AHMED, 2014, p. 27)

O Sistema Nacional de Cultura foi elaborado como forma de garantir centralidade e
constitucionalidade às políticas culturais, que vinham sendo estruturadas de forma
insuficiente, com baixos orçamentos e participação mínima nas principais decisões de
governo.
A inspiração para o SNC veio dos resultados alcançados por outros sistemas de
articulação de políticas públicas instituídos no Brasil, particularmente o Sistema
Único de Saúde (SUS). A experiência do SUS mostrou que o estabelecimento de
princípios e diretrizes comuns, a divisão de atribuições e responsabilidades entre os
entes da federação, a montagem de um esquema de repasse de recursos e a criação
de instâncias de controle social asseguram maior efetividade e continuidade das
políticas públicas. (BRASIL, 2010, p. 40)

Assim, é notável a existência no ordenamento jurídico brasileiro de um projeto de
políticas públicas de longo prazo na seara cultural, pautado na democracia participativa e
focado no multiculturalismo, a fim de que se desenvolvam a economia da cultura e a
promoção dos direitos fundamentais.
A formação sociocultural do Brasil é marcada por encontros étnicos, sincretismos e
mestiçagens. É dominante, na experiência histórica, a negociação entre suas diversas
formações humanas e matrizes culturais no jogo entre identidade e alteridade,
resultando no reconhecimento progressivo dos valores simbólicos presentes em
nosso território. Não se pode ignorar, no entanto, as tensões, dominações e
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discriminações que permearam e permeiam a trajetória do País, registradas inclusive
nas diferentes interpretações desses fenômenos e nos termos adotados para expressar
as identidades.
A diversidade cultural no Brasil se atualiza – de maneira criativa e ininterrupta – por
meio da expressão de seus artistas e de suas múltiplas identidades, a partir da
preservação de sua memória, da reflexão e da crítica. As políticas públicas de cultura
devem adotar medidas, programas e ações para reconhecer, valorizar, proteger e
promover essa diversidade. (BRASIL, 2010, p. 46)

Necessário ainda se faz investigar os instrumentos que devam ser colocados à
disposição dos operadores de políticas públicas para que possam atuar. Breus (2007) afirma
que o fundamento das políticas públicas está no “reconhecimento dos direitos sociais, aqueles
que se concretizam mediante prestações positivas do Estado. Enquanto os direitos individuais
consistem em liberdades, os direitos sociais consistem em prestações” (BREUS, 2007, p.
219).
As políticas públicas estão ligadas ao Estado, que tem o dever de determinar como os
recursos serão usados em beneficio de seus cidadãos. O incentivo a grupos culturais, à
valorização dos trabalhadores e profissionais da área cultura deve ser entendido como forma
de reduzir as desigualdades e a pobreza.
Na esfera federal, ainda que timidamente, o governo vem se comprometendo a
promover programas de cooperação técnica para o aprimoramento dos marcos legais da
cultura em âmbito nacional. Acerca das áreas de financiamento, vem sendo previsto uma
maior padronização dos fundos municipais e dos mecanismos de repasse de recursos federais,
sempre estimulando a contrapartida do governo local.
As políticas de preservação do patrimônio cultural lideradas pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) apresentaram um significativo avanço a
partir de 2000, quando os modernos princípios trazidos pela Constituição de 1988 começaram
a ser implementados em ações e inovações nas políticas públicas culturais.
Com o renascimento das políticas de preservação do patrimônio em nível federal,
novos aspectos foram implementados, destacando-se:
1. A atualização do conceito de patrimônio, adequando-o à diversidade cultural
brasileira;
2. A formulação de diretrizes do desenvolvimento local e a potencialização das
possibilidades de fruição do patrimônio cultural;
3. A abertura para novas áreas de atuação, de forma a abranger os diferentes legados
da cultura brasileira;
4. A formulação e a implantação de novos instrumentos de ação;
5. A revisão das metodologias de trabalho;
6. O fortalecimento do órgão nacional de preservação para dar suporte à ampliação
do campo de ação;
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7. O esforço para construir instrumentos de ação conjunta e de gestão compartilhada
do patrimônio entre União, Estados e Municípios;
8. O progressivo e substancial aumento do investimento em preservação e promoção
de bens culturais. (PORTA, 2012, p. 7)

Implementar esses novos objetivos a partir de ações proporcionadas por políticas
públicas é proporcionar um reencontro dos povos nacionais com sua trajetória histórica,
formada por diferentes origens e naturezas. A partir da Constituição de 1988, busca-se a
democratização das políticas de preservação.
Porta (2012) enfatiza que “os diferentes universos culturais a serem identificados,
pesquisados e preservados trouxeram novos interlocutores e novos atores sociais para a
política de patrimônio antes dela alheios ou apartados” (PORTA, 2012, p. 13). Desse modo,
diferentes grupos sociais começam a se reconhecer nas ações de preservação, atribuindo assim
importância a essas e afirmando suas identidades.
O registro ou o tombamento de um bem cultural como patrimônio vai além do ato
administrativo que o compõem, nas palavras de Andrés (2002):
O ato de proteção, que está implícito na figura do tombamento, vai muito além do
que sugere a materialidade da questão, ele incide também sobre a autoestima das
pessoas diretamente envolvidas, bem como da comunidade envoltória, ele não
atribui apenas o poder de coerção, de vigilância, de fiscalização, mas também
confere valor. E como valoriza, ele eleva e estabelece uma aura de respeito sobre o
bem que se pretende preservar. (ANDRÉS, 2002, p. 43)

No âmbito estadual, o estado de Minas Gerais, na seara cultura, possui três principais
instrumentos, a Lei nº 17.615/2008, que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal com o
objetivo de estimular a realização de projetos culturais no Estado; o Fundo Estadual de
cultura; e o ICMS Cultural. Esses três instrumentos se baseiam em diferentes modalidades de
financiamento cultural. Pela Lei nº 17.615/2008, o financiamento se dá por meio de renúncia
fiscal, de acordo com o modelo instituído em âmbito federal. O Fundo Estadual de Cultura se
fundamenta em dotação orçamentária do Estado, tendo como agente financeiro o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais e como órgão gestor a Secretaria de Estado da Cultura. O
ICMS Cultural, iniciativa pioneira do estado de Minas Gerais, é outra modalidade de
financiamento que viabiliza o repasse do ICMS aos municípios pautando-se entre os critérios
para distribuição do imposto, os investimentos realizados na preservação do patrimônio
cultural.
Levando em consideração a breve análise apresentada, é notável a nova dimensão que
o Brasil vem assumindo em termos de desenvolvimento e estruturação das políticas públicas
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na seara cultural. Apesar do arcabouço legislativo, ainda são pequenas as discussões acerca
das políticas culturais que geralmente passam esquecidas nos discursos daqueles com
capacidade de implementá-las. Iniciativas isoladas não atendem aquilo que o preceito
constitucional exige, sendo necessárias outras ações, que, em conjunto com aquelas já
implementadas, podem tornar o direito à cultura concretamente um direito fundamental da
pessoa humana.
Diante dos diferentes legados vistos na trajetória histórica brasileira, faz-se necessário
que a política de preservação do patrimônio cultural amolde seus instrumentos de ação para
que possa atuar na preservação e valorização de bens tão distintos e diversificados. Ainda
nesse sentido, Porta (2012) salienta:
O maior desafio da política de preservação do patrimônio cultural no Brasil é
estimular e reforçar esse interesse, facilitando formas de participação que ampliem e
legitimidade e a importância social do patrimônio cultural e, dessa forma, favoreçam
a efetivação de seu potencial como gerador de desenvolvimento qualificado.
(PORTA, 2012, p. 14)

Ao buscar a preservação de patrimônio cultural na atualidade, já não se procura tornálo imutável, apenas como referência de um período passado, hoje, fala-se em patrimônios
“vivos” e “abertos”, incluindo em suas políticas de preservação, participação social daqueles
que usufruem deste, permitindo assim seu desenvolvimento e reinserção na dinâmica da
sociedade.
A restauração, conservação ou documentação de bem cultural não basta diante da nova
perspectiva do patrimônio cultural, é necessário reinseri-lo na dinâmica social, atendendo aos
anseios e necessidades da comunidade que os detém.
“A importância do uso ou da função social de um bem cultural já é um elemento
reconhecido como fundamental para a política de preservação” (PORTA, 2012, p. 19), desse
modo, pensar em políticas públicas na esfera cultural é pensar com um olhar abrangente e
generoso, abarcando o bem cultural em suas dimensões materiais e imateriais, com a
participação social de seus protagonistas, a difusão e informação do conhecimento,
fortalecendo os canais de participação, fomentando as iniciativas populares e principalmente,
reinserindo os bens culturais na dinâmica social.
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4 TEMPO, NARRATIVA E MEMÓRIA: A CONSTRUÇÃO DA FACE IMATERIAL
DO PATRIMÔNIO A PARTIR DE PAUL RICOEUR
“O que é essa realidade que em nenhum momento
pode-se identificar realmente consigo mesma como aquilo que existe?
Pois mesmo o agora já não é agora no momento em que identifico como agora.
O decurso dos agoras num passado infinito, seu incurso desde um futuro infinito,
deixa no ar a pergunta sobre o que é o agora
e o que é propriamente esse rio de tempo transitório
que chega e que passa”.
(GADAMER, 1992, p. 162)

Na primeira parte do presente estudo, buscou-se analisar o patrimônio cultural como
bem jurídico ambiental, posteriormente apresentou-se a natureza jurídica desse, bem como
toda construção histórica e legislativa no ordenamento jurídico internacional e brasileiro e a
necessária inserção deste nas políticas públicas nacionais. Neste capítulo, discorrer-se-á
acerca dos conceitos e discussões de tempo, narrativa e memória propostos pelo filósofo
francês Paul Ricoeur (1913-2005) para construir e fundamentar a ideia do patrimônio cultural
imaterial.
O patrimônio cultural surge com o passar do tempo, diante das narrativas construídas
nesse tempo e das reflexões de memória dos acontecimentos e elementos que se mantêm
vivos para representar determinada época ou manifestação cultural de um grupo. Rememorar
tais elementos e acontecimentos auxilia na construção da identidade e no sentimento de
pertencimento que fundamenta o patrimônio cultural imaterial.
Tempo, narrativa e memória são elementos integrantes da dinâmica do patrimônio
cultural imaterial e sobre esses pautar-se-á o presente capítulo.

4.1 A narrativa como modo pelo qual se experiencia o tempo: a tríplice mímesis

Ricoeur (2012) propõe a ideia de narrativa como o modo pelo qual se experiencia o
tempo, ou seja, a narrativa é construída com o passar do tempo e as experiências advindas do
transcorrer desse tempo. Diante disso, constrói o modelo da tríplice mímesis18 em que
estabelece uma relação recíproca entre o tempo e a narrativa.
18

Pela análise etimológica da palavra mimese, chega-se a mimoi, que pode ser entendido como imitação,
representação. Mas a mimese em Aristóteles não representa apenas uma imitação, uma cópia, “se continuarmos a
traduzir mimese por imitação, deve-se entender totalmente o contrário do decalque do real preexistente e falar de
imitação criadora, (...) se traduzirmos mimese por representação, não se deve entender, por esta palavra, alguma
duplicação de presença, como se poderia entendê-lo na mimese platônica, mas o corte que abre o espaço de
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Entre a atividade de narrar uma história e o caráter temporal da experiência humana,
pode-se afirmar a existência de uma correlação além de algo puramente acidental, mas de uma
necessidade transcultural. A passagem natural do tempo torna-se tempo humano a partir do
momento em que é pronunciada de modo narrativo, por conseguinte, a narrativa somente
atinge seu pleno significado no momento em que se torna uma condição para a existência
temporal (RICOEUR, 2012, p. 93).
Como forma de desenvolver a argumentação, com base nessa hipótese de mediação
entre tempo e narrativa, Ricoeur retoma a análise da problemática do tempo trazida por Santo
Agostinho no livro XI das Confissões (2000) e nos conceitos de “composição da intriga” e
“atividade mimética” analisados em Poética (1999) de Aristóteles. Embora tenham sido
escritas em momentos e contextos culturais distintos e parecerem completamente diferentes,
Ricoeur afirma que “cada uma engendra a imagem invertida da outra” (RICOEUR, 2012, p.
18).
A ideia é compreender a forma como a configuração narrativa media-se entre a
configuração do tempo no campo prático e a sua construção por quem recebe o relato. A
narrativa “eleva-se do fundo do opaco do viver, do sofrer e do agir, para ser dada pelo autor, a
um leitor que a recebe e assim muda seu agir” (RICOEUR, 2012, p. 95). Nesse sentido, iniciase a correlação entre o tempo e narrativa de Ricoeur e o patrimônio cultural imaterial, que, a
partir da narrativa dos diferentes povos e em diferentes épocas, constrói, no tempo humano de
hoje, as expressões culturais intangíveis que referenciam e identificam as comunidades e seus
modos, saberes e práticas de viver.
Santo Agostinho (2000), ao analisar o tempo, questiona-o indagando “o que é o
tempo?” e conclui “se ninguém me perguntar, eu sei; se o quiser explicar a quem me fizer a
pergunta, já não sei” (AGOSTINHO, 2000, p. 322). Para o filósofo, tempo é interior e se
passa na alma. É a partir desse ideal de tempo proposto por Agostinho, que Ricoeur inicia sua
análise e pondera “que a especulação sobre o tempo é uma ruminação inconclusiva cuja única
réplica é a atividade narrativa” (RICOEUR, 2012, p. 16).
A dificuldade de definir com exatidão o que é o tempo está no fato de estar envolto em
uma aporia que é vivenciada por conhecimentos de mundo particulares. Dessa forma, o tempo
só pode fazer sentido se analisado como realidade da temporalidade humana.

ficção” (Ricoeur, 1994 p. 76). Para Ricoeur mimese pode ser definida como “a imitação ou a representação da
ação no meio da linguagem métrica” (Ricoeur, 1994 p.59). Assim, associado ao presente estudo a mimese deverá
ser entendida como base de qualquer narrativa, e diante de seu entendimento buscar-se-ia entender toda a
narrativa.
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Para Ricoeur (2012), é o ato de narrar que permite analisar o tempo, recuperando fatos
do passado, fazendo projeções do futuro e fixando-se no presente.
Em nome de que proferir o direito de o passado e o futuro serem de algum modo?
Ainda uma vez, em nome do que dizemos e fazemos a propósito deles. Ora, o que
dizemos e fazemos quanto a isso? Narramos as coisas que consideramos verdadeiras
e predizemos acontecimentos que ocorrem tal como havíamos antecipado. É pois
sempre a linguagem, assim como a experiência, a ação, que esta articula, que resiste
ao assalto dos céticos. Ora, predizer é prever e narrar é “discernir pelo espírito”.
(RICOUER, 2012, p. 35, grifo próprio.)

Os problemas analisados no tempo proposto por Agostinho (2000) estão na
dificuldade de se medi-lo e nas questões acerca da eternidade, que, pelas ideias de Ricoeur
(2012), o tempo tão-só percebe-se explicável, palpável e plausível quando se recorre à
memória, e utiliza a narrativa como modo de manutenção possibilitando sua recuperação.
Narrar constitui uma permanente ação da capacidade humana tornado o tempo presente mais
que um momento que logo se perderá na memória, tal fato enquadra-se no ideal de patrimônio
intangível que se forma a partir das narrativas de histórias do passado, e de forma não linear
constroem as tradições do presente.
Tendo o tempo como dimensão basilar do ato de narrar, esse por si só não finaliza o
entendimento de Ricoeur (2012) acerca da narrativa. Para o autor, contar uma história, ou
seja, narrá-la, não se compreende apenas nos acontecimentos descritos, esses somente terão
seu sentido quando contraídos em uma intriga, ou ainda a partir de uma intriga. Partindo das
ideias de Aristóteles (1999) sobre a composição da intriga, Ricoeur propõe que “é só na
intriga que a ação tem um contorno, um limite e, consequentemente, uma extensão”
(RICOUER, 2012, p. 70).
Imperioso destacar que, embora o tempo figure como elemento fundamental para a
construção da narrativa, ao conjugá-lo com a noção de intriga proposta por Aristóteles (1999),
tem-se que, na narrativa, o tempo pode não corresponder exatamente ao do acontecimento. A
partir da intriga, o tempo passa a ser daquele que o narra, que pode se valer de ações que o
permitam um contorno, um limite ou mesmo uma extensão diferente daquele que de fato
ocorreu, valorando questões que, no momento acontecido, tiveram pouca importância,
menosprezando fatos que, por motivos muitas vezes particulares, não devem ser narrados e
rememorados.
Tal pensamento mostra-se de grande valia na construção do patrimônio cultural
imaterial, que se constrói a partir das narrativas daqueles que os contam e da forma como é
contado pelo passar dos anos, “ele não se compõe de formas fixas, mas de uma recriação
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permanente que tem a ver com um sentimento de continuidade em relação às gerações
anteriores, ou seja, que ele é ao mesmo tempo dinâmico e histórico” (CUNHA, 2005, p. 15).
Por se tratar de um patrimônio vivo e dinâmico, o seu tempo é construído com base
naqueles que o narram e conforme quem o narra vai se modificando e se adaptando no tempo,
divergindo do patrimônio cultural material com seu caráter estático e imutável. A
intangibilidade do imaterial pode se pautar da intriga remontada por Ricoeur (2012) a partir
de Aristóteles, que, com o passar do tempo humano, adquire um novo contorno, novos limites
e quiçá uma nova extensão temporal.
Além de tentar compreender a composição da intriga em Aristóteles, Ricoeur (2012)
propõe-se a elucidar o conceito aristotélico da atividade mimética como “o processo ativo de
imitar ou de representar. Portanto, deve-se entender imitação ou representação em seu sentido
dinâmico de composição da representação, transposição em obras representativas”
(RICOEUR, 2012, p. 59).
Assim, deve-se entender a composição da intriga como a síntese de uma narrativa
pessoal capaz de tornar concreta uma história, “compor a intriga já é fazer surgir o inteligível
do acidental, o universal do singular, o necessário ou o verossímil do episódico” (RICOEUR,
2012, p. 71). E a mímesis não deve ser entendida apenas como uma imitação, mas um
assemelhar-se a algo já existente, também tornando concreta a narrativa.
Diante do entendimento firmado de composição da intriga e atividade mimética de
Aristóteles, chega-se ao ideal da tríplice mímesis proposto por Ricoeur. O autor propõe três
momentos da mímesis que, encadeados, constituem a relação existente entre tempo e
narrativa: mímesis I, retratando o tempo prefigurado representado pelas dimensões éticas, e a
composição poética do mundo social; mímesis II, como o tempo configurado e construído no
campo real; e a mímesis III, que corresponde ao tempo reconfigurado, com a presença ativa
do espectador e leitor diante da obra.
A partir da tríplice mímesis, Ricoeur une o tempo vivido de Agostinho e a narrativa
proposta por Aristóteles ao afirmar que “o tempo torna-se tempo humano na medida em que
está articulado de modo narrativo, e a narrativa alcança sua significação plenária quando se
torna uma condição da existência temporal” (RICOEUR, 2012, p. 93).
Em mímesis I, o tempo prefigurado diz respeito à composição poética e à précompreensão do mundo e da ação, com suas estruturas inteligíveis, seus recursos simbólicos e
seu caráter temporal. Ricoeur preconiza a necessidade de o sujeito situar a linguagem no meio
social e cultural no qual se encontra inserido, “ao valorizar a fala, o enunciado, o autor afirma
a sua natureza social e não individual” (RICOEUR, 2012, p. 98)
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A construção narrativa baseada nas estruturas inteligíveis faz-se entender que
compreender uma história é compreender ao mesmo tempo a linguagem do “fazer” e a
tradição cultural da qual a narrativa está inserida (RICOEUR, 2012, p. 99).
A mediação simbólica adentra a ideia das regras de descrição e interpretação, “se a
ação pode ser narrada, é porque ela já está articulada em signos, regras e normas”
(RICOEUR, 2012, p. 100). Compreender a narrativa é situá-la no conjunto das tradições,
crenças e simbologias que tecem a cultura e constroem o patrimônio cultural imaterial.
O caráter temporal analisado a partir da mímesis I retoma Heidegger (2006) e seu
conceito de “ser-no-tempo”19, o tempo em que o homem age e as diferentes formas de narrálo ainda de forma não linear. A experiência narrativa do tempo se dá a partir do presente,
salientando que a prática cotidiana pode ordenar diferentes tipos do presente (o presentepassado, o presente-presente e o presente-futuro).
O pensamento de Heidegger (2006) volta-se para o tempo originário e a busca pela
origem do tempo “em nós próprios, na temporalidade que somos, e é por isso que Heidegger
sublima que não se trata de definir o tempo como sendo isto ou aquilo, mas sim de
transformar a questão: o que ‘é o tempo?’ na seguinte ‘quem é o tempo?’” (DASTUR, 1995,
p. 77). Em Heidegger (2006), o homem não existe no tempo como as coisas existem na
natureza, o homem é o próprio tempo.
Ricoeur (2012), a partir do pensamento heideggeriano, apresenta o sentido da mímesis
I salientando que:
Imitar ou representar a ação é, em primeiro lugar, pré-compreender o que é o agir
humano; sua semântica, sua simbólica, sua temporalidade. É nessa précompreensão, comum ao poeta e ao seu leitor, que se delineia a construção da intriga
e, com ela, a mimética textual e literária. (RICOEUR, 2012, p. 112)

Com mímesis II, tem-se o tempo configurado e construído no campo real em que
narrativas são formas privilegiadas de tomada de conhecimento do mundo que retratam
alguma realidade, comportando uma relação de correspondência com aquilo de que se trata.
Possuindo função mediadora entre o mundo prático (mímesis I) e o mundo do leitor ou
espectador (mímesis III), a mímesis II pauta-se em três motivos: 1) a mediação entre os
acontecimentos individuais e a história considerada em sua totalidade, ou seja, a necessidade
19

Por “ser-no-tempo”, Heidegger busca mostrar e superar as questões que buscam apenas tornar as coisas como
objeto realizada pela metafísica, retornando a questão para o sentido do ser. Essa superação caminha pela
desconstrução do conceito de tempo, até então pautada na compreensão tradicional da realidade e, ainda, da
compreensão do que seja o próprio ser humano. No lugar do tempo linear, o autor sugere a temporalidade
enquanto sentido do ser do Dasein.
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de extrair uma história sensata de uma pluralidade de acontecidos. 2) promover a composição
e a mediação de elementos heterogêneos, promovendo um elo entre agentes, intenções,
circunstâncias, meios e fins. 3) diz respeito aos elementos temporais, a síntese que transforma
meros episódios ou acontecimentos em história, “a transformação dos acontecimentos pela
intriga em uma história com princípio, meio e conclusão, criando uma totalidade temporal”
(REIS, KLEINRATH, 2015, p. 153).
Ricoeur (2012) sintetiza a mímesis II afirmando que:
Acompanhar uma história é avançar em meio a contingências e peripécias sob a
condução de uma expectativa que encontra sua satisfação na conclusão. Essa
conclusão não está logicamente implicada por qualquer premissa anterior. Dá à
história um “ponto final”, que, por sua vez, fornece o ponto de vista de onde a
história pode ser percebida como formando um todo. Entender a história é entender
como e por que os sucessivos episódios conduziram a essa conclusão, que, longe de
ser previsível, deve ser finalmente aceitável, como sendo congruente com os
episódios reunidos. (RICOEUR, 2012, p. 116-117)

Sendo assim, no imaginário social, resta a percepção que toda história narrada tem
início, meio e fim, ainda que tal estrutura seja usada de forma diversa, a compreensão do
tempo é apresentada para que se possa entender o elo entre os fatos iniciais e finais daquilo
que se conta. Renarrar uma história é sempre acrescentar algo novo, enriquecer a tradição
depositando dados capazes de compreender o fato narrado no tempo de hoje, o tempo
humano. Assim, aquele que ouve a narrativa tramita entre a inovação e a sedimentação na
construção da chamada tradição.
Na mimese III, “a narrativa alcança seu sentido pleno quando é restituída ao tempo do
agir e do padecer” (RICOEUR, 2012, p. 123), conclui-se a trajetória da mimese e da ação
narrativa que somente se efetiva na experiência da compreensão humana.
O ciclo narrativo configura-se no sentido que se dá à narrativa, não um sentido fixo,
mas, sim, aquele que é construído na recepção daquilo que se é narrado. A nova configuração
do mundo e da experiência daquele que recebe a narrativa é que dá sentido a esta para que se
revele simbolicamente eficaz.
O ouvinte de uma tradição ancestral que marca a história de determinado povo não é
apenas um receptor dessas informações, mas atua também como coautor daquilo que lhe
narram, um sujeito que constrói e modifica sua experiência por se reconhecer naquela
narrativa, mas também por juntar a ela interpretações e vivências do seu tempo, construindo
um bem intangível com traços do passado e com as experiências do presente.
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A narrativa somente é reconfigurada quando volta ao mundo do agir, essa recepção
une mimeses I e II, e o mundo projetado dessa união constitui um novo horizonte, pois aquele
que recebe dá sentido e referencia a partir de sua vivência e de seu tempo, constituindo a
mimese III e completando o círculo hermenêutico proposto por Ricoeur.
Oliveira (2011) conclui, “o tempo é uma construção social que integra várias
memórias dissociadas que passam a girar em uma esfera contextualizada em função de um
elemento comum: o tempo” (OLIVEIRA, 2011, p. 21). Nesse sentido, o tempo se integra à
narrativa e à tradição como fundamento do patrimônio cultural imaterial.

4.2 Narrativa e tradição como ação criadora do patrimônio cultural imaterial

Estar inserido em dada realidade não é algo que acontece pela simples constituição da
natureza, o homem não entra em contato com o social sem a sua participação na sua
constituição. Ao se inserir na realidade que o cerca, o homem imprime sentido e intenções às
coisas e aprende por sua consciência o sentido de pertencimento ao mundo. Dessa forma,
“embora seja possível dizer que o homem tem uma natureza, é mais significativo dizer que o
homem constrói sua própria natureza, ou, mais simplesmente, que o homem se produz a si
mesmo” (BERGER; LUCKMAN, 1994, p. 72).
Inserido na realidade construída a partir dos seus sentidos e intenções, aquele que
narra uma história guarda consigo uma dimensão criativa que o insere no tempo humano e o
reconhece como parte da coletividade que o ouve e o interpreta. Narrar consiste na
rememoração do passado e na organização dos acontecimentos que constroem os sentidos do
presente, criando assim uma história, um argumento de interação entre os sujeitos.
A partir da narrativa, é possível atribuir sentidos a um lugar, ofício, saber e modo de
fazer, desvelando a partir daquele que narra a memória coletiva de um povo. A construção de
um patrimônio a partir de um bem intangível surge daqueles que narram suas interpretações
do tempo vivido, construindo versões de suas histórias que justifiquem o reconhecimento e o
pertencimento dessa tradição no presente.
Para Ricoeur (2012), a tradição pode ser compreendida como um reservatório de
informações sempre renovado. Ao narrar tais informações, o sujeito busca dar sentido à sua
existência e à coletividade na qual se vê inserido, compondo as camadas de saberes e
refigurando de maneira nem sempre linear aquilo a ser seguido no imaginário de quem ouve.
A refiguração do passado no mundo vivido faz circular os conhecimentos e os sentidos
da narrativa e aquele que a recebe agrega sua experiência pessoal, atribuindo novas
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possibilidades àquela tradição. Narrar novamente uma história é enriquecer a tradição com
fatos novos do tempo e o patrimônio imaterial funda-se nesse jogo de inovação e
sedimentação.
Ricoeur (2007) salienta que “as recordações são, por assim dizer, narrativas e que as
narrativas são necessariamente seletivas” (RICOEUR, 2007, p. 455). Narrar uma história não
é necessariamente revivê-la, é uma operação cognitiva que busca a continuidade da tradição e
a busca pela inovação. A análise do tempo histórico fundamenta-se na sucessão de gerações e
aqueles do tempo presente buscam sempre resgatar dos antecessores traços de sua
permanência, estabelecendo entre as diferentes gerações diálogo, influências e afinidades que
transpassam o tempo.
A construção de uma tradição a partir da narrativa busca o reconhecimento do
passado, libertando os homens do aprisionamento daquilo que foi vivido e possibilitando-o
experimentar a vivência de seu tempo (LE GOFF, 1992, p. 79). A busca de reconhecimento
no passado vai além da ameaça do esquecimento, a preservação das lembranças atua na busca
identitária dos povos e na possibilidade de se referenciar e se reconhecer pertencente a
determinado grupo.
O homem é um ser histórico e “a narrativa, o tempo humano e a tradição se
desenvolvem na história” (REIS E KLEINRATH 2015, p. 155). Diante da história, o bem
cultural imaterial assegura uma tradição e consequentemente a forma como vem evoluindo
no presente, não compreendendo apenas uma época específica, mas todo o seu
desenvolvimento, exercendo o seu caráter efêmero e transitório.
A atuação do tempo a partir das narrativas que constroem o bem cultural de natureza
intangível baseia-se nas constantes transformações que este bem vai sofrendo, e a sua relação
temporal só possui sentido no presente, assim, a proteção que se vislumbra hoje é o que
permite às próximas gerações desfrutarem ou não dessas tradições.
As narrativas propostas pelas diferentes gerações e que constroem o patrimônio
cultural imaterial é que possibilita a construção da identidade e sentimento de pertencimento
do homem em seu meio ambiente cultural, pois
[...] o sentido de ser (alguém) precisa apoiar-se em referências específicas dos que
vieram antes, seja pela memória, seja pelos ritos, muitas vezes, aceitando, outras
vezes recusando o legado dos antepassados. De qualquer forma, mesmo a recusa da
herança cultural já significa reconhecê-la como constitutiva dos sujeitos, ao
demarcar autoritariamente de onde se pode aproximar ou se afastar. (CASTRO,
2006, p. 261)
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Ricoeur (2007), baseando-se no pensamento do Arendt, afirma que a narrativa junta-se
à memória para construir a identidade do indivíduo, visto que a narrativa é quem define o
sujeito da ação e esse é quem seleciona o que será lembrado e o que será esquecido na
construção e permanência de uma tradição.
A construção cultural a partir da narrativa dos indivíduos pauta-se na “intenção verbal
do texto”, diferenciando-se dos significados de narrativas isoladas e individuais, aquelas
podem ser chamadas de “discurso”, vez que são construções que vão além de frases soltas,
carregam uma rede de símbolos e a intenção de perpetuar algo que vem sendo construído no
tempo, portanto, refletem o sentimento de pertencimento daqueles que hoje narram e
prosseguem com determinada cultura (RICOEUR, 2002, p. 185).
A compreensão das narrativas é realizada a partir das intenções verbais daqueles que
as narram e das “mediações simbólicas da ação”, pois “se, com efeito, a ação pode ser
narrada, é porque ela já está articulada em signos, regras e normas: está, desde sempre
simbolicamente mediatizada” (RICOEUR, 2012, T1, p. 101).
Ricoeur remonta a noção de símbolo preconizada por Cassirer (1994) que assim
conceitua:
Não estando mais num universo meramente físico, o homem vive em um universo
simbólico. A linguagem, o mito, a arte e a religião são partes desse universo. São os
variados fios que tecem a rede simbólica, o emaranhado da experiência humana.
Todo progresso humano em pensamento e experiência é refinado por essa rede, e a
fortalece. (CASSIRER, 1994, p. 47)

A compreensão dos símbolos na construção das narrativas formam as relações sociais
e, nesse aspecto, a análise visa ir além dos elementos puramente materiais e visíveis de uma
cultura, as aproximações de tais elementos simbólicos mostram-se perceptíveis nos bens de
natureza imaterial que fundamentam os modos de saber, fazer e criar.
A teoria ricoeuriana, ao tratar dos elementos simbólicos, justifica a sua correlação com
o bem cultural imaterial vez que “una filosofía de las formas simbólicas tiene por tarea
arbitrar las pretensiones a lo absoluto de cada una de las funciones simbólicas y las múltiples
antinomias del concepto de cultura que resultan de ellas” 20 (RICOEUR, 1990, p. 13).
Reinterpretar o passado no presente é uma forma de preservação da memória e um dos
sentidos da tradição, que não é apenas um conjunto de dados do passado, “não é um intervalo
morto, mas sim uma transmissão geradora de sentido” (RICOEUR, 2012, p. 392). Assim, a

20

“uma filosofia das formas simbólicas tem por tarefa reconhecer o absoluto de cada uma das funções
simbólicas e as multiplas antinomias do conceito de cultura que decorrem desta” (tradução nossa).
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transmissão de tais sentidos, símbolos e narrativas são construções que formam uma tradição,
bem como é o homem e seu tempo.
O patrimônio cultural imaterial é a junção das narrativas dotadas de símbolos e
sentidos construídos com e pelo homem na rememoração do tempo passado, mas, afirmado
no tempo presente, é “o elo de ligação entre o passado e o presente, elo que liga os fatos
cotidianos ou excepcionais à memória, à ação e à identidade cultural dos grupos formadores
da sociedade brasileira” (SOARES, 2009, p. 99).
As narrativas na construção das tradições se dão no presente, referindo-se ao passado
como patrimônio, mas atuando na edificação do hoje, como um patrimônio vivo, cíclico e
efêmero.

4.3 Lugares de memória e identidade social: a história oral na construção do bem
intangível

Percorrido o pensamento de Ricoeur acerca do tempo, narrativa e tradição, passa-se
agora à análise do autor acerca da memória como forma de fundamentar o patrimônio cultural
imaterial.
Ao iniciar o estudo da memória em Ricoeur (2007), tem-se que a memória não é um
dado natural, trata-se de uma escolha, uma seleção de fatos determinados buscados nos
lugares de memória. Construídas socialmente, as lembranças passam a fazer sentido no
momento em que estão inseridas em um contexto afetivo e social, dando sentido a
determinado fato que a comunidade lhe atribuiu.
A busca pela memória é uma experiência em conjunto, construída em um contexto
social com as adaptações necessárias para que se insira no pensamento de determinada
coletividade. Ao selecionar os fatos que devem ser memorados, busca-se uma coerência
histórica e biográfica, e nesse sentido, a memória é um “mecanismo de seleção, descarte e
eliminação. Não é possível entender a memória sem entendê-la, também, e talvez mais ainda,
como mecanismo de eliminação: a memória é um mecanismo de esquecimento programado”
(MENEZES, 2007, p. 23).
Ricoeur (2007) salienta que a memória é do passado, mas é no presente que ganha
novos significados, o exercício de rememorar os vestígios deixados no passado é que dá
sentido à coletividade e o sentimento de pertencimento buscado no presente. Assim, “a
memória é o presente do passado, o que é dito do tempo e de sua relação com a interioridade
pode facilmente ser estendido à memória” (RICOEUR, 2007, p. 111).
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O pensamento de Halbwachs (2006) também corrobora com a ideia apresentada por
Ricoeur, para o autor, “a lembrança é uma reconstrução do passado com a ajuda de dados
tomados de empréstimo ao presente e preparados por outras reconstruções feitas em épocas
anteriores e de onde a imagem de outrora já saiu bastante alterada” (HALBWACHS, 2006, p.
91). Nesse sentido, para ambos os autores a memória está intimamente ligada ao tempo, mas
não necessariamente há um tempo cronológico.
O indivíduo acessa a memória como fator de vinculação e pertencimento a
determinado grupo e sua tradição, criando o sentimento de pertencimento coletivo e
permitindo-lhe dar um sentido pessoal a partir do contexto coletivo que se vê inserido. A
função de memória é avigorar esses sentimentos de pertencimento, visto que
[...] a referência ao passado serve para manter a coesão dos grupos e das instituições
que compõem uma sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua
complementaridade, mas também seus pontos irredutíveis. A memória coletiva é
uma forma de se obter adesão não pela coerção, mas pelo afeto, pelo sentimento de
pertencimento identitário. (POLLACK, 1989, p. 9)

O patrimônio cultural imaterial baseia-se nesse sentimento de pertencimento,
protegendo as diversas expressões da memória e viabilizando a transmissão dos saberes e
lembranças selecionados pela memória. A construção do bem cultural imaterial a partir da
memória é fruto da natural seleção de acontecimentos que identificam determinado grupo,
possibilitando a coesão dos indivíduos pelo sentimento de pertencimento.
A proteção que se busca do bem cultural imaterial não alude à imutabilidade dessas
memórias, mas diante da previsão de transformação desses bens pelas diferentes narrativas
que vão sendo construídas na passagem do tempo, que a proteção recaia sobre a experiência
em si, sobre o modo de fazer e criar esses bens, preservando acima de tudo sua autenticidade.
Ricoeur salienta que “para se lembrar, precisa-se dos outros” (RICOEUR, 2007, p.
130) e, nesse sentido, a história oral é construída em torno das pessoas, trazendo as narrativas
e histórias para dentro do grupo e extraindo-as das histórias do grupo. As referências culturais
que formam uma tradição e, consequentemente um patrimônio cultural imaterial, são
formadas por memórias individuais e coletivas construídas em conjunto na formação da
identidade cultural de uma sociedade. Nesse sentido, é possível estabelecer que
(...) é a memória dos habitantes que faz com que eles percebam, na fisionomia da
cidade, sua própria história de vida, suas experiências sociais e lutas cotidianas. A
memória é, pois, imprescindível na medida em que esclarece sobre o vínculo entre a
sucessão de gerações e o tempo histórico que as acompanha. Sem isso, a população
urbana não tem condições de compreender a história de sua cidade, como seu espaço
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urbano foi produzido pelos homens através dos tempos, nem a origem do processo
que a caracterizou. Enfim, sem a memória não se pode situar na própria cidade, pois
perde-se o elo afetivo que propicia a relação habitantecidade, impossibilitando ao
morador de se reconhecer enquanto cidadão de direitos e deveres e sujeito da
história. (LE GOFF, 1997, p. 138)

A partir da concepção de que a vida se realiza pelas construções da memória social e
coletiva, o acesso aos lugares de memória é que dá suporte à história que acontece no
presente. É por meio da memória que o passado não apenas vem à tona no presente, mas
também se mistura às percepções imediatas, deslocando-as e ocupando o espaço da
consciência (BOSI, 2004, p. 74).
As representações simbólicas do passado buscam reconstruir os acontecimentos,
entretanto podem e são manipulados por aqueles que os narram no presente, conforme seus
entendimentos e aspirações. Essa manipulação da memória na busca pelos lugares que são
convenientes a serem rememorados “vem afirmar que esses nada mais são do que as
expressões de uma sociedade preocupada com sua transformação e renovação, valorizando
mais o novo que o antigo, mais o futuro que o passado” (NORA, 1993, p. 13).
Os lugares de memória, assim como o patrimônio cultural imaterial, mostram-se como
uma idealização do grupo social que seleciona o que deve ser lembrado e, a partir das
narrativas, constrói seus traços identitários e seus ideais de pertencimento.
Ao propor a patrimonialização de um bem imaterial, busca-se desafiar os grupos e
detentores destes saberes a criarem e desempenharem funções e ações estratégicas, afetivas e
sociais que possibilitem a manutenção, promoção ou até extinção da tradição construída por
memórias.
A lembrança de experiências passadas constrói a memória fazendo-se presente naquilo
que é vivenciado e até mesmo no que se imagina. Um indivíduo, isoladamente, possivelmente
não será capaz de lembrar todos os detalhes de um mesmo ato vivenciado, porém, esse
indivíduo, quando inserido em seu grupo, poderá construir, com a colaboração de todos, as
referências daquilo que deve ser referenciado para o grupo.
Nas palavras de Le Goff (1992, p. 540), “há que tomar a palavra como documento no
sentido mais amplo, documento escrito, ilustrado, transmitido pelo som, imagem ou de
qualquer outra maneira”. A importância do acesso aos lugares de memória, seja como
lembranças, como sentimento de pertencimento, como experiência do tempo ou simplesmente
a rememoração de algo que ficou no passado, proporciona os subsídios que impulsionam o
registro oficial de um saber como patrimônio cultural imaterial.
Assim, conforme aponta Delgado (2006):
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História, tempo e memória são processos interligados. Todavia, o tempo da memória
ultrapassa o tempo de vida individual e encontra-se com o tempo da História, visto
que se nutre de lembranças de família, de músicas e filmes do passado, de tradições,
de histórias escutadas e registradas. A memória ativa é um recurso importante para
transmissão de experiências consolidadas ao longo de diferentes temporalidades.
Pois, como afirma Paul Ricoeur: uma vez que entendemos por tradições as coisas
ditas no passado e transmitidas até nós por uma cadeia de interpretações, é preciso
acrescentar uma dialética material dos conteúdos à dialética formal da distância
temporal; o passado nos interroga e questiona antes que interroguemos e o
questionemos. (DELGADO, 2006, p. 17)

O indivíduo, bem como o grupo ao qual pertence, é sempre atravessado por uma
história bem maior que aquela em que está inserido, ao propor a análise da filosofia de Paul
Ricoeur na construção do patrimônio cultural imaterial, busca-se, por meio das perspectivas
até aqui expostas de tempo, narrativa, tradição e memória, justificar a constituição do bem
cultural imaterial. A construção temporal dos saberes, associado às narrativas daqueles que os
detêm visando sua afirmação no tempo presente, justifica a releitura de Ricoeur a partir do
ideal de patrimônio cultural imaterial.
No capítulo seguinte passa-se a análise do patrimônio cultural imaterial a partir de sua
norma infraconstitucional, o Decreto 3.551/2000.
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5.

O

PATRIMÔNIO

CULTURAL

IMATERIAL

E

O

REGISTRO

COMO

INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA
“Pensar em patrimônio agora é pensar com transcendência,
além das paredes, além dos quintais, além das fronteiras.
É incluir as gentes, os costumes, os sabores, os saberes.
Não mais somente as edificações históricas, os sítios de pedra e cal.
Patrimônio também é o suor, o sonho, o som, a dança, o jeito, a ginga,
a energia vital e todas as formas de espiritualidade da nossa gente.
O intangível, o imaterial”21.
(MOREIRA, 2008, p. 4)

Fundamentada a noção de patrimônio cultural imaterial a partir dos ideais de tempo,
narrativa e memória de Paul Ricoeur, passa-se agora à análise dessa dimensão do patrimônio a
partir de CF/88 e do Registro como seu instrumento de salvaguarda trazido pelo Decreto
Presidencial 3.551/2000.
Inicialmente, apresentar-se-á o bem imaterial como parte integrante do patrimônio
cultural a partir de sua inclusão no texto da Carta Magna e as discussões trazidas no Grupo de
Trabalho do Patrimônio Imaterial (GTPI) que culminaram na edição do Decreto Presidencial
3551/2000.
Em seguida, far-se-á uma análise crítica do instrumento do Registro apresentando os
fundamentos que comprovam que sua utilização de modo unitário não é capaz de
salvaguardar todas as especificidades necessárias do bem de natureza intangível, apresentando
também o Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) e o Plano de Salvaguarda
como instrumentos necessários e ainda a necessidade de criação de um regime sui generis que
abarque todas as dimensões desse patrimônio.
Por fim, abordar-se-á a atuação ainda tímida e por vezes ineficaz do Poder Público no
controle e repressão das atividades potencialmente degradadoras dos bens intangíveis.

5.1 O bem imaterial como classe do patrimônio cultural: a percepção do intangível

As práticas patrimoniais visam restaurar o passado no presente para projetar
possibilidades em um futuro desejável (TILLEY, 2006), sob esse olhar de restauração do
passado conjuntamente com os atores e detentores do presente e em busca de um
desenvolvimento futuro, é que pauta no presente estudo a análise da percepção intangível do
patrimônio cultural imaterial.
21

Texto introdutório escrito pelo então Ministro da Cultura Gilberto Passos Gil Moreira, para folder
desenvolvido pelo IPHAN para divulgação do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, 2008.
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Fonseca (2003), ao iniciar uma discussão acerca da dimensão imaterial do patrimônio,
propõe alguns questionamentos:
O que se entende por “patrimônio imaterial”? Qual o objetivo de se criar um
instrumento específico para preservar manifestações que não podem ser congeladas,
sob o risco de, assim, se interferir em seu processo espontâneo?
E como evitar que o Registro venha a constituir um instrumento de “segunda
classe”, destinado às culturas materialmente “pobres”, porque a seus testemunhos
não se reconhece o estatuto de monumento? (FONSECA, 2003, p. 189)

Como início de resposta aos questionamentos levantados, é necessário esclarecer que
“a preservação da cultura para os grupos vulneráveis pressupõe a tutela jurídica que tenha por
objetivo a conservação de seus elementos para a fruição da presente e das próximas gerações”
(SOARES, 2009, p. 112). Assim, o patrimônio cultural intangível não se mostra estático, mas
“vivo”, trazendo reflexões do passado para o presente e com o intuito de continuá-lo no
futuro.
O patrimônio cultural imaterial “não se compõe de formas fixas, mas de uma recriação
permanente que tem a ver com um sentimento de continuidade em relação a gerações
anteriores, ou seja, que ele é ao mesmo tempo dinâmico e histórico” (CUNHA, 2005, p. 15).
Proteger um bem cultural de natureza imaterial é atender aos anseios de identidade de
determinado grupo social, referenciando suas manifestações culturais como parte de um
projeto de identificação com seu povo, sua nação e o seu Estado. A noção de referência é o
que fundamenta e dá sentido a um bem imaterial para que possa ser diferenciado dos demais e
ser enfim patrimonializado.
Acerca da ideia de referência dos bens culturais, Arantes (2001) afirma que:
No caso do processo cultural, referências são as práticas e os objetos por meio dos
quais os grupos representam, realimentam e modificam a sua identidade e localizam
sua territorialidade. São referências os marcos e monumentos edificados ou naturais,
assim como as artes, os ofícios, as festas e os lugares a que a vida social atribui
reiteradamente sentido diferenciado e especial: são aqueles considerados os mais
belos, os mais lembrados, os mais queridos, os mais executados. (...)
Referencias, portanto, são sentidos atribuídos a suportes tangíveis ou não. Elas
podem estar nos objetos assim como nas práticas, nos espaços físicos assim como
nos lugares socialmente construídos. (ARANTES, 2001, p. 131)

Tendo como sentido de referência o valor a que se atribui a determinado bem cultural,
deve-se prestigiar toda a pluralidade de manifestações culturais dos grupos que compõem a
sociedade brasileira, é o que Santilli (2005) destaca ao apresentar os bens imateriais que
podem vir a ser patrimonializados:
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abrangem as mais diferentes formas de saber, fazer e criar, como músicas, contros
lendas, danças, receitas culinárias, técnicas artesanais e de manejo ambiental.
Incluem, ainda, os conhecimentos, inovações e práticas culturais de povos indígenas,
quilombolas e populações tradicionais, que vão desde formas e técnicas de manejo
de recursos naturais até métodos de caça e pesca e conhecimentos sobre sistemas
ecológicos e espécies com propriedades farmacêuticas, alimentícias e agrícolas.
(SANTILLI, 2005, p. 64)

Diante da dimensão dos bens imateriais a serem patrimonializados, é possível pensar
que a constituição moderna de patrimônio emerge da esfera social, possibilitando uma relação
com o passado e um sentimento de eternizar e dar continuidade às marcas e traços dos
diversos grupos humanos.
Para D’Alessio (2011), “essa reflexão pretende partir da dimensão afetiva do impulso
dirigido à preservação, porém historicizando-a, ou seja, colocando tal sensibilidade no tempo,
com vistas a significá-la historicamente à medida que é transformada em patrimônio”
(D’ALESSIO, 2011, p. 79).
O desejo de se registrar um bem intangível inicialmente já indica certa consciência
histórica, o que pressupõe uma concepção de tempo em que se pressupõe uma necessária
ruptura entre aquilo que está sendo vivido e o que já se passou (LE GOFF, 1984). Reconhecer
a construção de um passado imaterial permite ao homem libertar-se do aprisionamento
daquilo que já foi vivido, mas ao mesmo tempo lhe possibilita vivenciar a alteridade do
tempo, permitindo-lhe dialogar com a imaterialidade do bem passado na construção de um
bem futuro e passível de mutabilidade.
A percepção intangível do bem imaterial pauta-se na possibilidade de não tornar
imutável o bem a ser protegido, prática constante na utilização do tombamento. Ao propor a
proteção de um bem intangível, vislumbra-se resgatar seus contextos históricos, mas que
conversem com a atualidade, sendo possível assim a sua continuidade.
D’Alessio (2011) enfatiza que os estudos acerca do patrimônio passam por uma
“espécie de dessacralização”, momento em que os bens que se tornam patrimônio cultural
devem referenciar aqueles que formam a sociedade, abandonando o viés elitista das políticas
públicas vivenciadas entre as décadas de 1930 a 1970. Nesse sentido, dessacralizar o
patrimônio cultural nacional é problematizar os processos sociais e históricos que o geraram,
passando o homem “a se situar não mais em relação a uma realidade transcendente, e sim na
evolução temporal da humanidade, entre passado e futuro, ou seja, na cadeia da história”
(FONSECA, 2005, p. 164).
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O patrimônio cultural imaterial possui uma dimensão naturalmente dinâmica, mas,
além disso, é necessário que se compreenda que o ser humano é o seu principal suporte.
Quando se deslocam, os homens levam consigo suas culturas, práticas, tradições,
assim como as enriquecem adaptam e modificam em contato com outros contextos
sociais e ambientais. Assim, pode-se dizer que o patrimônio cultural imaterial tem
como característica não somente a mutabilidade, mas, também, a mobilidade, pois as
pessoas o levam dentro de si para onde vão. (SANT’ANNA, 2009, p. 72)

Ao se tratar de um patrimônio mutável e móvel, os bens culturais de natureza imaterial
vão além das fronteiras geográficas, políticas e administrativas, estando assim em locais
diversos, embora cada contexto possa lhe atribuir uma característica peculiar.
Nesse sentido, Sant’Anna (2012) complementa que “inúmeras manifestações culturais
dessa natureza se espalham por vários municípios e Estados do Brasil, e muitas são
compartilhadas com países vizinhos ou de outros continentes” (SANT’ANNA, 2012, p. 72),
necessitando assim de políticas articuladas e integradas para sua proteção e continuidade.
A definição de patrimônio imaterial trazida na Convenção para a Salvaguarda do
Patrimônio Cultural Imaterial, realizada em Paris em outubro de 2003, conceitua:
Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações,
expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos
e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em
alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio
cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração,
é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente,
de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de
identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à
diversidade cultural e à criatividade humana (UNESCO, 2003).

No mesmo sentido apresentado pela UNESCO, Abreu (2003) conceitua o patrimônio
cultural imaterial como sendo
[...] 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. (ABREU, 2003, p. 81-82)

O IPHAN por meio da Resolução nº 1, de 3 de agosto de 2006, também traçou os
termos conceituais do patrimônio cultural imaterial ao afirmar:
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[...] as criações culturais de caráter dinâmico e processual, fundadas na tradição e
manifestadas por indivíduos ou grupos de indivíduos como expressão de sua
identidade cultural e social; [...] torna-se tradição no seu sentido etimológico de
‘dizer através do tempo’, significando práticas produtivas, rituais e simbólicas que
são constantemente reiteradas, transformadas e atualizadas, mantendo, para o grupo,
um vínculo do presente com o seu passado. (IPHAN, 2006)

Tais definições se complementam e fundamentam a percepção intangível do bem
imaterial que pode vir a ser registrado como patrimônio cultural imaterial, entretanto, surge
em tais definições uma dicotomia entre as dimensões materiais e imateriais de patrimônio que
devem ser analisadas à luz da nova definição do patrimônio proposta nos dias atuais.
Os bens culturais, sejam eles de origem material ou imaterial, são frutos de ampla e
singular rede de manifestações culturais que, interdependentes e complexas, formam a cultura
de um grupo social e, consequentemente, de sua nação. Assim, vislumbra-se a necessidade de
se pensar o patrimônio cultural como um todo, dotado de seus bens materiais e imateriais que
referenciam determinada manifestação cultural.
Ainda assim, mostra-se válida a conceituação do patrimônio cultural imaterial, visto
que “com essa definição, delimita-se um conjunto de bens culturais que, apesar se estarem
intrinsecamente vinculados a uma cultura nacional, não vinha sendo reconhecido oficialmente
como patrimônio nacional” (IPHAN, 2006, p. 18).
A proteção do patrimônio cultural imaterial nacional visa, além da garantia de
fomento, instrumentos e informações aos grupos sociais detentores de tais saberes. Pensar no
patrimônio imaterial é “favorecer opções e espaços a outras formas de pensar e existir”
(OLIVEIRA, 2011, p. 74).
A necessidade de políticas efetivas sobre a real percepção do patrimônio cultural
imaterial visa encontrar respostas novas e diversas para questionamentos antigos,
compreendendo assim as diferentes possibilidades do ser e contribuindo para a continuidade
de manifestações culturais dos diferentes grupos que formam a sociedade brasileira.

5.2 A proteção estatal ao patrimônio cultural imaterial: a trajetória da Constituição
Federal de 1988 até o Decreto nº 3.551/2000

A partir da CF/88, que, em seu art. 216, trouxe a dimensão mais ampla do patrimônio,
reconhecendo a obrigação do Estado em preservá-lo, iniciou-se a reflexão acerca do
patrimônio cultural imaterial.
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Entre as décadas de 1980 e 1990, houve uma mobilização da sociedade brasileira
trazendo à tona as reivindicações de segmentos sociais até então marginalizados, sejam eles
étnicos, de gênero ou etários, por acesso a direitos culturais e intelectuais de expressão,
inclusão e não discriminação.
Acompanhando esse processo de reivindicações, a CF/88 instituiu uma “ideia de nação
que não é mais suficientemente representada por práticas e valores hegemônicos, mas plural,
internamente diversificada e socialmente heterogênea” (ARANTES NETO, 2005, p. 7).
Diante desse novo ideal proposto pela Carta Magna, foi necessário que o Estado
ampliasse seus projetos e programas, legitimando e promovendo a inclusão de segmentos
sociais até então não contemplados na esfera do patrimônio cultural. É nesse contexto que
surgem as práticas de salvaguarda dos bens culturais de natureza intangível, trazendo à tona o
debate acerca da diversidade e da desigualdade das questões culturais brasileiras,
problematizado pela hegemonia até então impregnada na seara cultural nacional e a necessária
inserção e valorização das manifestações culturais étnicas e populares na agenda oficial da
nação.
Arantes Neto (2005) prossegue tal entendimento ao afirmar que

a decisão aparentemente simples de ampliar o universo de bens culturais protegidos
possui um importante potencial transformador que afeta as práticas institucionais
como um todo. O verdadeiro desenvolvimento da prática preservacionista depende,
portanto, de se evitar a absorção nos novos objetos e projetos pelas antigas rotinas e
estruturas institucionais. Trata-se, antes, de estimular a crítica de dos seus
fundamentos ideológicos, reformular sua missão, e construir os meios técnicos
adequados ao seu cumprimento. (ARANTES NETO, 2005, p. 8)

Diante desse novo pensar sobre o patrimônio cultural, em 1997, durante o “Seminário
Internacional Patrimônio Imaterial: estratégias e formas de proteção”, que resultou na Carta
de Fortaleza, “foram traçadas as bases da política que seria implantada pelo governo federal
para a salvaguarda do patrimônio imaterial, com a sua institucionalização por meio de um
programa de trabalho e de uma legislação própria” (CHUVA, 2015, p. 35).
O objetivo do Seminário realizado pelo IPHAN (2000) foi:
recolher subsídios que permitissem a elaboração de diretrizes e a criação de
instrumentos legais e administrativos visando a identificar, proteger, promover e
fomentar os processos e bens “portadores de referência à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (art. 216 da
Constituição), considerados em toda a sua complexidade, diversidade e dinâmica,
particularmente, “as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as
criações científicas, artísticas e tecnológicas”, com especial atenção àquelas
referentes à cultura popular. (IPHAN, 2000, p. 16)
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O encontro buscou analisar as experiências nacionais e internacionais de gestão e
fomento ao patrimônio imaterial para, assim, configurar a nova política de preservação
brasileira, viabilizando de forma clara e objetiva as formas de identificação, promoção e
proteção do bem intangível e com o cuidado de não “engessar as manifestações culturais e
nem amarrá-las a certos valores e conceitos passíveis de discussão, como autenticidade”
(QUEIROZ, 2014, p. 73).
A Carta de Fortaleza estabeleceu uma relação com a CF/88 e seu art. 216, fazendo
menção direta ao texto e recomendando a efetivação do inventário dos bens imateriais
nacionais e a integração das informações produzidas ao Sistema Nacional de Informações
Culturais (SNIC). E, diante dessas recomendações, o Ministério da Cultura, em 1998, criou o
Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial (GTPI), que, liderado pelo IPHAN, deu inicio à
proposta técnica do Decreto nº 3.551/2000, à formulação da metodologia do Inventário
Nacional de Referências Culturais (INRC) e ao Programa Nacional do Patrimônio Imaterial
(PNPI).
Franciso Weffort, Ministro da Cultura à época, em Reunião do Conselho do IPHAN,
reafirmou ao órgão a necessidade de trabalhar na identificação dos bens significativos que
marcaram a trajetória e construção da nação brasileira, de modo plural e diverso valorizando
as múltiplas faces da cultural nacional. Weffort (2000) afirmou que:
contemplando não só nossas raízes luso-brasileiras, como as nossas origens
indígenas, a presença africana e as inúmeras contribuições de outras etnias e
culturas, presentes desde o início de nossa história. Judeus e muçulmanos, franceses
e holandeses forjaram também, nos primeiros séculos de nossa existência, o que
viria a ser a nação brasileira. A eles se juntaram mais recentemente italianos,
alemães, japoneses, e um sem número de outros grupos de imigrantes que se
integraram de tal maneira, que já não os vemos, nem eles se veem, como 'outros',
como 'estranhos'. Mas essa capacidade de integração, talvez um dos traços mais
positivos de nosso processo histórico, não deve comprometer o reconhecimento do
mosaico que somos, muito mais multifacetado que o triângulo das chamadas três
raças formadoras. É preciso que todos os que compõem a nação brasileira possam se
identificar com suas representações. (WEFFORT, 2000, p. 68)

Durante as reuniões do GTPI, as discussões pautavam-se em torno das questões
conceituais acerca do novo patrimônio que era preciso delimitar e do documento legal que
deveria ser produzido a fim de identificar e registrar o bem de natureza imaterial. Fonseca
(2003) salienta que o GTPI foi “uma resposta a uma demanda não apenas do país como do
contexto internacional por uma abordagem mais ampla e inclusiva no trato do patrimônio
cultural” (FONSECA, 2005, p. 9).
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A nova política patrimonial que vinha sendo desenhada não poderia adotar os
processos utilizados desde 1937, o ideal de proteção do bem intangível era totalmente diverso
daquele proposto pelo Tombamento. A face imaterial do patrimônio necessitava que a política
pública a ser adotada fosse além da identificação, reconhecimento e valorização do bem
imaterial, era necessário pensar em apoio à sustentabilidade, capacitação, promoção e
monitoramento desses saberes (QUEIROZ, 2014).
A criação do GTPI e os debates e discussões travados pelos profissionais que o
compunham foram essenciais para a elaboração do instrumento que resguardasse o bem
imaterial, visto que esse se relaciona com questões diversas e relevantes do Direito que
precisavam ser de fato minuciosamente analisadas, tais como direito de imagem e autoral,
direitos contratuais, propriedade, posse, direitos dos povos tradicionais, Direito Ambiental,
Sanitário e dentro outras esferas que precisaram entrar na pauta a ser discutida.
Dos encontros do GTPI, surgiu o Decreto Presidencial 3.551/2000 (DP 3551/2000)
visando regulamentar o Registro do patrimônio cultural imaterial. Ocorre que esse Decreto
inicialmente visou apenas o reconhecimento e a declaração do valor cultural do bem de
natureza intangível, não possuindo assim a produção de efeitos jurídicos que permitissem a
executoriedade direta do Poder Público.
O DP 3551/2000 instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial como o
instrumento capaz de proteger o bem de natureza intangível e definiu, ainda, a criação de um
programa específico para tais bens. Acerca do Decreto, Queiroz (2014) aduz:
A criação do DP 3551/2000, em verdade, potencializou os efeitos da CF/88 no
sentido de garantir a aplicabilidade do Registro e tornar efetivo o direito
constitucional de proteção da dimensão imaterial do patrimônio cultural brasileiro.
Foi através dele e ainda da Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural
Imaterial que certas dificuldades e toda uma resistência em implementar políticas e
adotar medidas de proteção ao patrimônio intangível, dentro do Poder Público, estão
sendo superadas. (QUEIROZ, 2014, p. 97)

O referido Decreto significou um avanço na política patrimonial brasileira e o início
de uma era de valorização das diversas manifestações culturais existentes no Brasil,
potencializando os efeitos da norma trazida pela CF/88 e tornando efetiva a proteção da
dimensão imaterial do patrimônio cultural brasileiro.
O nevrálgico ponto a ser levantando é que o DP 3551/200 não pode ser utilizado de
modo isolado, visto que o Registro por si só não é capaz de salvaguardar toda a dimensão do
patrimônio cultural imaterial, é necessário levar em conta a disposição trazida na CF/88 em
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seus artigos 215 e 216 e as demais legislações e atos infralegais existentes no ordenamento
jurídico.
Nesse sentido, o emprego de um único instrumento jurídico de preservação,
por suas características e singularidades, não mais atende a um nível satisfatório e
adequado de proteção ao patrimônio cultural, não se encontrando ajustados com a
dinâmica social, as necessidades de desenvolvimento econômico sustentável e as
exigências de atuação em harmonia com a preservação ambiental. (VIEIRA, 2010,
p.11)

No próximo tópico, analisar-se-ão o Registro e os demais instrumentos de proteção ao
patrimônio cultural imaterial, questionando sua abrangência e a forma como vêm sendo
utilizados no cenário nacional.

5.3 O Registro como instrumento de salvaguarda e suas implicações no patrimônio
cultural imaterial

O objetivo do Registro é mobilizar os atores sociais detentores dos saberes imateriais
para que delimitem seu valor e atuem na salvaguarda de seus processos culturais, cabendo ao
Estado a formulação e execução de políticas públicas de proteção.
Acerca da importância de um regime jurídico especial de proteção aos bens culturais,
Souza Filho (2005) comenta:
Todos os bens culturais são gravados de um especial interesse público – seja ele de
propriedade particular ou não. Aliás, isto ocorre não apenas com os bens culturais,
mas também com os ambientais em geral. Esta nova relação de direito entre os
bens de interesse cultural ou ambiental com o Estado e os particulares vem
dando margem a uma nova categoria de bens, os bens de interesse público que
não se reduz apenas a uma especial vigilância, controle ou exercício do poder de
polícia da administração sobre o bem, mas é algo muito mais profundo e incide
diretamente na sua essência jurídica. A limitação imposta aos bens de interesse
público é de qualidade diferente da limitação geral imposta pela subordinação da
propriedade privada ao uso social. As limitações gerais produzem obrigações
pessoais aos proprietários que devem tornar socialmente úteis as suas
propriedades, enquanto as limitações impostas a esses bens de interesse público
são muito mais profundas pois modifica a coisa mesma, passando o poder
público a, diretamente, controlar o uso, transferência, a modificabilidade e a
conservação da coisa, gerando direitos e obrigações que ultrapassam a pessoa
do proprietário, atingindo o corpo social, que passa a ser co-responsável,
interessado e legitimado para a sua proteção, além do próprio poder público.
Ao mesmo tempo que a cidadania passa a ter direitos em relação ao bem
cultural, como a visualização, a informação e o direito a exigir da
Administração a sua manutenção e conservação, passa a ter obrigações em
relação a ele, que estão diretamente ligados a sua proteção, constituindo crime
qualquer agressão a ele cometida. (SOUZA FILHO, 2005, p. 21, grifo próprio)
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A efetiva proteção jurídica do patrimônio com dimensão intangível requer a
formulação de direitos e obrigações aos titulares dos bens tutelados, à sociedade como um
todo e também ao Estado.
A doutrina jurídica acerca do instituto do Registro ainda mostra-se escassa, talvez por
se tratar de um tema relativamente novo ou ainda pela dificuldade do Direito de lidar com as
questões da esfera cultural, que necessitam de uma análise difusa e um estudo transdisciplinar
para que se compreendam suas reais intenções.
Cunha Filho (2000) conceituou o Registro como “uma perenização simbólica dos bens
culturais. Esta perenização dá-se por diferentes meios os quais possibilitam às futuras
gerações o conhecimento dos diversos estágios porque passou o bem cultural” (CUNHA
FILHO, 2000, p. 125).
Ao valer-se da expressão perenizar, o autor preocupou-se em destacar que o Registro
não pode impedir a evolução dinâmica e mutável do bem imaterial. Ainda nesse sentido,
Telles e Costa (2007) também conceituam:
Registro é uma ação do Poder Público com a finalidade de identificar, reconhecer e
valorizar as manifestações culturais e os lugares onde estas se realizam, os saberes e
as formas de expressões dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,
levando-se em consideração o binômio mutação-continuidade histórica do
patrimônio cultural imaterial. (TELLES; COSTA, 2007, p. 04)

O processo de Registro é iniciado com pesquisa documental e de campo em que os
atores envolvidos são convidados a apresentar a sua visão sobre o bem cultural a ser
patrimonializado. Diante de tal pesquisa, é que se elaboram os diagnósticos acerca da situação
do bem, momento em que os agentes culturais do Estado, juntamente com os detentores e
produtores do bem, elaboram a proposta de reconhecimento oficial, pautada nos referenciais
estabelecidos pela comunidade, surgem as recomendações para a salvaguarda (QUEIROZ,
2014, p. 131).
O Registro não se preocupa com a imutabilidade do bem e a sua possível mutação
estética, esse deve ser compreendido como:
[...] uma forma de reconhecimento e busca a valorização desses bens. Sendo visto
mesmo como um instrumento legal que, resguarda as suas especificidades e alcance.
Em síntese: tombam-se objetos, edificações e sítios físicos; registram-se saberes,
celebrações, rituais e formas de expressão e os espaços onde essas práticas se
desenvolvem. (CASTRO; FONSECA, 2008, p. 18)
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A política do Registro deve se pautar na identificação e produção de conhecimento
sobre os bens culturais imateriais, não apenas na mera formalização de seu conteúdo. As
práticas, representações, expressões, lugares, conhecimentos e técnicas que os detentores de
manifestações culturais reconhecem como parte integrante do seu cotidiano devem ser
levantadas para posteriormente receberem o título de Patrimônio Cultural Imaterial e, ainda,
serem inscritas em um dos quatro Livros de Registro.
Oliveira (2009) salienta que o Registro do bem intangível deve ser organizado nos
livros onde tais bens são reconhecidos e que cada livro reflete a categoria organizadora desse
campo patrimonial, podendo ser Saberes, Celebrações, Formas de Expressão e Lugares.
Conforme instrução trazida na Política de Preservação do Patrimônio Cultural no
Brasil elaborada pelo IPHAN (2012), o processo de registro deve conter a descrição do bem
com indicação da participação dos grupos sociais envolvidos, do local, do período e da forma
como ocorre; histórico; documentação de caráter fotográfico, sonoro ou fílmico; referências
documentais e bibliográficas; avaliação das condições atuais do bem e diagnóstico dos
problemas que podem comprometer sua continuidade; proposições de ações de salvaguarda; e
declaração de representante da comunidade produtora do bem expressando interesse e
anuência com o processo de registro.
Transcorrida toda esta instrução e registrado o bem imaterial esse não é definitivo,
devendo ser reavaliado a cada dez anos em razão de sua natureza dinâmica. Sant’Anna (2009)
salienta que “esse tipo de patrimônio é passível de desaparecimento não somente devido a
ameaças ou fatores exógenos, mas também por eventual perda de função simbólica,
tecnológica ou mesmo econômica junto à base social que o sustenta” (SANT‘ANNA, 2009, p.
39).
Diante dessas exigências, é salutar destacar que o Registro, conforme trazido no DP
3551/2000, não abarca todas as dimensões necessárias para sua concretização, sendo
necessária, assim, a conjugação com outros instrumentos, tais como o Inventário e o Plano de
Salvaguarda, para que se exerça de fato a política necessária para sua proteção e continuidade.
Registrar o bem de natureza imaterial significa utilizar os meios técnicos adequados,
possibilitando o diálogo entre o passado e o presente da manifestação cultural, e tornando as
informações amplamente acessíveis ao público.
O Registro do bem de natureza intangível é a fase final de um processo jurídicoadministrativo e social em torno da salvaguarda de uma manifestação cultural e, diante dessa
multipluralidade de fatores, Santilli (2005) defende a “criação de um regime jurídico
verdadeiramente sui generis e apropriado para a proteção” baseado “nas concepções do
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pluralismo jurídico e no reconhecimento da diversidade jurídica existente” (SANTILLI, 2005,
p. 68).
A esfera jurídica, ao analisar a proteção do bem intangível, carece de abrir mão do seu
monismo jurídico e utilizar o conhecimento produzido por outras áreas e saberes científicos
para, assim, construir juridicamente uma política e um regime de proteção que abarque as
peculiaridades e especificidades existentes nessa delimitada área do patrimônio cultural.
Ainda nesse sentido Santilli (2005) prossegue:
Para compreender os elementos essenciais de tal regime, é preciso se libertar de
concepções positivistas e formalistas do direito, nas quais a lei contém todo o direito
e com ele se confunde. O monismo jurídico – que orienta a formação da maior parte
dos profissionais do direito – prende-se à ideia do direito estatal único, e de que o
Estado é a única fonte de direito. (SANTILLI, 2005, p. 68)

Não se deve desconsiderar que, num mesmo espaço territorial, exista uma
sobreposição de ordens jurídicas e que a diversidade dos sistemas sociais, administrativos e
até jurídicos desses detentores das mais diversas manifestações culturais formam o pluralismo
jurídico que deve avançar na possibilidade de reconhecer o direito costumeiro desses povos e
populações tradicionais.
O problema motivador da presente pesquisa baseou-se na averiguação do Registro e se
esse, conforme trazido na legislação, mostra-se um instrumento capaz de resguardar o bem
imaterial permitindo identificar as formas adequadas para sua salvaguarda.
Nesse sentido, Brown (2005), assim como Santilli (2005), é enfático ao afirmar que o
patrimônio imaterial carece de um regime “sui generis” regulatório para atender às
necessidades específicas das comunidades tradicionais; e que é fácil declarar que o patrimônio
cultural imaterial goza de proteção, mas o problema é determinar e qualificar a cultura
imaterial e elaborar mecanismos efetivos de proteção (BROWN, 2005, ps. 45 e 51). Ainda
nesse sentido, Brown (2005) prossegue:
A salvaguarda do patrimônio cultural imaterial propicia desenvolvimento social. [...]
O patrimônio cultural imaterial é, ou deveria ser, um meio para o fim de promover
sociedades em que as minorias passam a ter uma voz nas decisões sobre seu futuro.
Nessa categoria do patrimônio cultural as minorias podem alcançar a mesma
prosperidade disponível a todos. (BROWN, 2005, p.53)

Ao fazer uma análise meticulosa do instituto do Registro, constata-se que o DP
3551/2000 não o transformou em um instrumento de proteção conforme determinou a CF/88.
É possível verificar que este se apresenta como uma ferramenta de identificação,
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estabelecendo um poder um tanto limitado para se proteger as múltiplas vertentes que
envolvem o patrimônio cultural imaterial.
Nogueira (2008) salienta que “evidências concretas de conflitos e tensões marcam o
campo da cultura e do patrimônio” (NOGUEIRA, 2008, p. 73) e o Registro, em si, não é
satisfatório, necessitando assim de outros instrumentos de salvaguarda para proteger o bem de
natureza intangível de forma eficaz.
O Registro, conforme ainda trazido no diploma legal, não produz nenhuma obrigação
legal aos sujeitos envolvidos com o bem registrado, cabendo ao Estado atuar, ainda que de
forma pouco explicitada, na norma.
Acerca do papel do Estado, Sant’Anna (2005) manifesta:
O registro institui o reconhecimento de que essas expressões vivas da cultura
também integram o patrimônio cultural brasileiro e estabelece, para o Estado, o
compromisso de salvaguardá-las por meio de documentação, acompanhamento e
apoio às suas condições de existência. É ainda, e principalmente, um instrumento de
preservação adaptado à natureza dinâmica dessas manifestações. (SANT’ANNA,
2005, p. 7)

Diante do que até aqui foi explanado, conclui-se, portanto, que o Registro como
instrumento único não é suficiente para proteger um bem imaterial, carecendo, hoje, do
auxílio de outros meios para a efetiva proteção desse bem intangível até que se pense e
execute um regime sui generis de salvaguarda conforme proposto nas lições de Brown (2005)
e Santilli (2005).
Diante dessa verificada lacuna existente no Registro para abarcar toda a dimensão
existente no patrimônio cultural imaterial, nos subtópicos seguintes, apresentar-se-ão os
outros dois instrumentos que vêm sendo utilizados juntamente ao Registro para que possibilite
uma melhor metodologia na salvaguarda do bem imaterial, quais sejam, o Inventário Nacional
de Referências Culturais (INRC) e o Plano de Salvaguarda.

5.3.1 Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC)

O Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) é o instrumento de
documentação

e

produção

de

conhecimento

desenvolvido

pelo

IPHAN

“voltado à identificação e estudo, em um determinado território, de expressões culturais
praticadas e reiteradas ao longo do tempo (independente de suas transformações ou
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atualizações), que hoje constituem referências de identidade e de memória” (IPHAN, 2012, p.
45) para determinada população.
Choay (2001) discorre que os inventários podem ser temáticos, territoriais, de
varredura superficial ou mais detalhados e as metodologias se apresentam, em geral, dispostas
a “levantar tudo” sobre aquilo que indicou. Entretanto, diante daquilo que se delimitou a ser
inventariado é que se definem as lentes com que os bens culturais serão analisados.
A utilização do INRC permite o detalhamento das informações sobre os modos da
vida social e as referências de que constituem a manifestação cultural e sua comunidade.
Assim, “o objeto a ser inventariado pode ser uma manifestação cultural específica e a partir
dela vão sendo tecidas as conexões e redes de relação com as demais práticas, grupos sociais
que estão a ela conectados e bens culturais associados” (CHUVA, 2015, p. 43).
Para que se fundamente a noção de referência cultural, é necessária a produção de
informações e são as pesquisas realizadas a partir do INRC que dão o suporte material para a
documentação. Fonseca (2003) afirma a necessidade de documentação com a elaboração de
dados para a compreensão da ressemantização dos bens e das práticas realizadas pelos grupos
sociais.
Entretanto, é preciso salientar que o INRC, assim como o Registro, enquanto
instrumento isolado, também não abarca todas as peculiaridades do patrimônio imaterial.
Vianna (2006) ressalta que o “inventário desvinculado de políticas pragmáticas de inclusão e
valorização humana pouco interessa, mobiliza ou compromete os segmentos, instituições e
pessoas envolvidas na produção e proteção de bens culturais” (VIANNA, 2006, p. 19).
Inventariar um bem cultural requer a aplicação de métodos específicos e adequados a
cada caso, não podendo ser definidos métodos quantitativos e formulários padrões para o
levantamento, visto que os bens de caráter imaterial são dinâmicos, não definitivos e sua
existência muitas das vezes encontra-se condicionada a fatores externos ao próprio bem.
Carvalho e Pacheco (2006) também questionam o INRC afirmando que a “base de
comparação advinda do nivelamento efetuado por esses formulários é em grande parte
ilusória e artificial, na medida em que estamos lidando essencialmente com dados
qualitativos” (CARVALHO; PACHECO, 2006, p. 33). Os autores salientam, ainda, a
necessidade de criação e aplicação de instrumentos que se comuniquem e que, sigam o
entendimento explanado pelo IPHAN,
[...] para projetar um inventário não basta adotar os limites e as subdivisões
administrativas de uma área geográfica. Os sistemas culturais, e, portanto, as
referências de um grupo social, têm, por assim dizer, uma geografia própria, que
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dependerá da natureza das relações sociais existentes num determinado espaço
físico: a segmentação ou estratificação social corresponderá a clivagens e diferenças
culturais, com graus variados de permeabilidade, que deverão ser levadas em
consideração na delimitação da área do inventário. (IPHAN, 2000, p. 33)

Por fim, o Inventário mostra-se um necessário instrumento na salvaguarda do bem
intangível se desenvolvendo em três níveis de complexidade, inicialmente no levantamento
preliminar e mapeamento do bem; posteriormente na identificação e descrição das referências
culturais; e finalmente na documentação e

desenvolvimento dos estudos técnicos para

inserção do banco de dados. Restando claro que toda essa metodologia não deve ser rígida e
quantitativa, vez a natureza viva do patrimônio imaterial, devendo ser elaborada de acordo
com o bem a ser inventariado. Ao final de um INRC, é necessário conjugá-lo com os demais
instrumentos que busquem a preservação do bem intangível, pois isolado, assim como o
Registro, não se mostra eficaz.

5.3.2 Plano de Salvaguarda dos bens registrados

Os planos de salvaguarda de bens imateriais são formados por um conjunto de ações
que visem apoiar a continuidade da manifestação cultural registrada. Conforme já exposto no
presente estudo, o Registro do bem intangível não visa apenas catalogá-lo em livros para a
posteridade, mas, sim, fomentar e fortalecer seus detentores e seus saberes buscando sua
autonomia e sustentabilidade para a transmissão, reprodução e prosseguimento do
conhecimento.
O conhecimento levantado durante o processo do INRC e do Registro é que permite
identificar as formas mais adequadas de salvaguardar o bem imaterial, diante disso
“a implantação e o monitoramento das ações de salvaguarda são realizados conjuntamente
pelo IPHAN e pelas comunidades envolvidas na produção e reprodução do bem cultural,
baseando-se no consenso” (IPHAN, 2012, p. 70).
A construção do plano de salvaguarda deve apresentar a política pública a ser adotada
diante daquele bem registrado, podendo ser desde ajuda financeira aos detentores de saberes
específicos visando sua transmissão, a organização da comunidade, a divulgação e
comercialização do bem e até a facilitação de acesso a matérias primas.
Apesar de também tratar-se de uma análise qualitativa referente a cada bem, algumas
estratégias são comuns na maioria dos planos e servem de preceitos básicos para sua
construção, quais sejam:
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1. Melhoria das condições sociais, ambientais e materiais de produção, reprodução
e transmissão dos saberes, práticas e técnicas associadas ao bem;
2. Apoio à organização e capacitação dos grupos envolvidos para a autogestão do
seu patrimônio;
3. Criação de centros de referência do bem registrado;
4. Apoio à documentação e produção de conhecimento, sempre envolvendo
integrantes das comunidades abrangidas;
5. Apoio à constituição e preservação de acervos sobre o bem cultural;
6. Apoio institucional para a construção de parcerias;
7. Apoio à divulgação, à inserção qualificada no mercado e a atividades de geração
de renda;
8. Apoio à criação de prêmios e concursos;
9. Proteção de direitos coletivos e propriedade intelectual. (IPHAN, 2012, p. 70)

Adoção de medidas administrativas e judiciais de proteção também pode ser
contemplada no plano de salvaguarda em caso de ameaça ou dano ao bem registrado. Ainda
acerca da elaboração do plano de salvaguarda, Vianna (2014) destaca que:
A salvaguarda do bem registrado é prevista para ser iniciada no decorrer da primeira
década após o Registro, com vistas ao fortalecimento da autonomia dos
detentores/produtores do bem cultural na produção, reprodução e gestão de seu
patrimônio; e a continuidade do bem cultural no médio e longo prazos. [...] É
esperado que possa decorrer algum tempo entre o Registro e o início da elaboração e
execução do que se convencionou chamar Plano de Salvaguarda do bem registrado.
Não é possível, a priori, definir quanto tempo será necessário para que se
apresentem as condições consideradas fundamentais para a implementação do Plano
de Salvaguarda, [...]. Entretanto, não obstante a possível demora no alcance destas
condições, o IPHAN é responsável pela elaboração e execução de ações de
salvaguarda imediatamente após o Registro do bem cultural, conforme a urgência,
sempre a partir das recomendações de salvaguarda indicadas no dossiê de Registro e
em diálogo com os detentores e eventuais instituições parceiras. (VIANNA, 2014, p.
112)

O requisito básico para que se inicie um plano de salvaguarda é a inscrição de um bem
cultural em um dos Livros de Registro do IPHAN. Dessa forma, cria-se a obrigação por parte
do Estado de desenvolver as ações a serem efetivadas, o que ainda deve ser analisado no
presente estudo é a forma pela qual deve atuar após o bem imaterial ser registrado, visto que o
DP 3551/2000 não estabeleceu os limites de atuação, controle e repressão das atividades
potencialmente degradadoras desses bens.
Ao finalizar a análise dos instrumentos a serem utilizados na proteção do patrimônio
cultural imaterial, é possível concluir que, quando isolados, não surtem os efeitos necessários
e que, mesmo atuando em conjunto, devem ser utilizados de forma qualitativa, não podendo
ser pensados como políticas prontas e formais, visto o caráter dinâmico desse bem. Salientase, ainda, que na legislação hoje existente, o DP 35551/2000 não previu este necessário
regime sui generis defendido por autores como Brown (2005) e Santilli (2005) fundamentado
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no presente estudo. Para que o Direito realmente consiga garantir a percepção e salvaguarda
do bem intangível, necessário se faz o diálogo com as outras áreas do saber, compreendendo
as peculiaridades trazidas na sua construção e com o objetivo de se construir um instrumento
juridicamente válido e eficaz.
5.4 A atuação do Estado frente ao bem cultural imaterial registrado22

Percorrida a construção do bem cultural imaterial até o seu Registro, a problemática
ainda proposta na pesquisa pauta-se na forma de atuação do Poder Público após o Registro,
devido à falta de legislação e as especificidades no bem cultural de natureza intangível.
Diante de tal reconhecimento e valorização, está o dever público de preservação do
patrimônio cultural e de normas que ajustem o exercício das liberdades a essa finalidade. O
Poder Público deve valer-se do dever de polícia ambiental no âmbito cultural, que decorre da
afirmação expressa no caput do art. 215 da CR/1988, ao determinar que “o Estado garantirá a
todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional”
(BRASIL, 1988).
Acerca do dever de proteção do Estado, Machado (2009) salienta que:
ainda que não seja fácil balizar o conteúdo desse dever, pela sua magnitude e
profundidade, a afirmação constitucional coloca mais uma obrigação ao Poder
Público. Desamparar a cultura é estar omisso e faltoso para com uma das faces de
sua missão. (MACHADO, 2009, p. 738)

No momento em que os bens culturais são elevados a bens coletivos relevantes para o
Direito, faz-se necessário que a administração pública – quer municipal, estadual ou federal –
controle e reprima as atividades potencialmente degradadoras desses bens. O Poder Público
tem o poder/dever de intervir na preservação dos bens culturais cumprindo a sua função a fim
de promover a ordem jurídica (REISEWITZ, 2004, p. 123).
A atividade do Estado que visa restringir, condicionar e limitar a atuação do particular
em nome do interesse público é o poder de polícia, o poder administrativo sancionador. Tal
poder atua na busca do bem estar social e é alcançado por meio da compatibilização dos
interesses públicos e privados.
Apesar dos instrumentos neste estudo analisado (Inventário, Registro e Plano de
Salvaguarda), a dinâmica sociocultural do patrimônio cultural imaterial vem exigindo do
22
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Estado diversas respostas aos possíveis danos e ameaças que os bens registrados podem
sofrer.
A efetividade do poder de polícia na salvaguarda do patrimônio imaterial diverge
consideravelmente da aplicabilidade na seara do patrimônio material, cuja atuação consiste na
fiscalização e vigilância postos pelo Decreto no 25/1937. Conforme delineado no início do
presente estudo, no campo imaterial, pretende-se evitar ao máximo a interferência
fiscalizatória do Poder Público.
Na esfera do intangível, a atuação para o reconhecimento oficial pelo Estado deve
pautar-se na livre vontade dos grupos detentores de saberes e práticas imateriais. A partir do
momento em que um bem imaterial é individualizado e registrado, questões peculiares vão
surgindo, envolvendo os bens tutelados, incluindo temáticas de direitos intelectuais,
indicações geográficas, propriedade, posse, repartição de acervos, reclamando do Estado uma
atuação que não se encaixa nos modos de aplicabilidade do poder de polícia hoje
estabelecidos.
No campo material, é perceptível a fiscalização ostensiva pelo Estado, com o fim de se
verificar se o bem cultural está ou não sendo preservado, transformado, mutilado, destruído na
sua materialidade, com aplicação de multas e medidas coercitivas. Já no campo imaterial, tal
atividade mostra-se inexequível, já que não se verifica a possibilidade de fiscalização,
vigilância e qualquer outra ação restritiva, mediante o poder de polícia conferido ao Estado.
Diante do bem registrado, é impensável o exercício do poder de polícia para se
observar se o frevo está sendo dançado da forma como foi registrado, se o barro das
paneleiras de Goiabeiras/ES está na consistência ideal, se o modo de fazer queijo artesanal da
região do Serro/MG está correto, porque tais manifestações se alteram e se modificam
constante e inevitavelmente. A intervenção ou proteção do Estado não se dá, portanto, no
âmbito da prática cultural em si.
É necessário pensar o exercício do poder de polícia do Estado de uma forma que
possibilite a continuidade dessas práticas de modo que atenda aos anseios das comunidades
interessadas e às exigências do contexto em que estão inseridas.
A resposta do Estado aos danos e ameaças ao patrimônio cultural imaterial deverá
sempre estar alinhada àquelas delimitadas nos planos e ações de salvaguarda e ao diálogo com
as comunidades que os detêm, exigindo certo desapego às fórmulas engessadas, prontas e
acabadas.
O desafio do Estado na reformulação de seu poder de polícia frente ao patrimônio
imaterial se vê ainda diante de situações em que os bens registrados compõem o universo
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cultural de comunidades tradicionais, como os povos indígenas, cujos hábitos, costumes e
visões de mundo muito se diferenciam da lógica que o Poder Público vem trabalhando.
Oliveira (2009) ressalta que “a riqueza das políticas referentes ao patrimônio cultural
imaterial situa-se na possibilidade de conhecer respostas diferentes a antigas perguntas, assim
como compreender outras possibilidades de ser” (OLIVEIRA, 2009, p. 63).
O poder de polícia no âmbito do patrimônio cultural imaterial será utilizado para
potencializar os efeitos do Registro. Os atos de polícia administrativa deverão ser dirigidos
àqueles que atuarem negativamente à continuidade dos bens registrados, prejudicando as
práticas ou atingindo bens associados a esse.
A título exemplificativo da possibilidade do exercício do poder de polícia no
patrimônio cultural imaterial, o art. 70 da Lei no 9.605/1998 dispõe sobre as sanções penais e
administrativas aplicadas para a hipótese de crimes e infrações cometidos em face do meio
ambiente, esse conceito abarca o meio ambiente cultural e consequentemente o patrimônio
cultural imaterial.
O art. 72 da Lei no 9.605/1998 enumera diversas possibilidades de sanções
administrativas que podem ser aplicadas por quem exerce a atividade fiscalizatória, tais como:
multa, apreensões, destruição e inutilização de produtos, suspensão de venda e fabricação,
ações restritivas de direito, etc. Existem ainda leis especiais de proteção ao meio ambiente
cultural e ao patrimônio cultural que preveem outras formas de sanção eficazes na esfera
administrativa.
Vieira (2010) salienta que “paira certa timidez dos órgãos e entidades incumbidos da
fiscalização do patrimônio cultural, padecendo as instituições de verdadeira omissão no
exercício das competências e atribuições que possuem ao seu encargo” (VIEIRA, 2010, p.
89).
Nesse sentido, por se tratar de um patrimônio cultural relativamente novo, o que tem
se verificado é certa dificuldade de se conjugar os poucos instrumentos que se compatibilizam
com o bem intangível. É necessário conclamar a aplicação de tais instrumentos existentes na
ordem jurídica para a efetiva proteção do patrimônio cultural imaterial.
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6. O ATO DE BENZER COMO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DE
MINAS GERAIS
“É preciso sempre um raminho pra benzer”.
(Dona Zezé, 2015)

Percorrida toda a trajetória de construção do patrimônio cultural imaterial, passa-se
agora à análise da possibilidade e o que justificaria o registro do ato de benzer como
Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais.
Inicialmente, apresentar-se-á a política de proteção ao bem imaterial em Minas Gerais,
baseado na Constituição e no Decreto nº 14.374/1972, verificando também a política
desenvolvida pelo IEPHA/MG.
Em seguida, far-se-á uma análise do ato de benzer enquanto bem intangível a ser
preservado e, por fim, apresentar-se-á a busca pelas benzedeiras e pelo conhecimento da
benzeção por meio de entrevistas realizadas nos municípios de Luisburgo e Caputira.

6.1 A política de proteção ao bem imaterial em Minas Gerais
A CF/88 estabeleceu que a competência para legislar sobre o patrimônio cultural23 é
concorrente entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios. O fundamento de tal
definição reside nos diferentes pontos de vista que podem e devem ser observados acerca da
preservação de um bem cultural.
Nesse sentido, hoje é possível verificar, na maioria dos Estados brasileiros e em alguns
municípios, a existência de legislação própria e a criação de órgãos específicos cuja finalidade
está nos serviços de proteção do patrimônio cultural local. Tais legislações e órgãos seguem
como referência o padrão federal, apresentando poucas modificações e inovações.
Acerca do dever de proteção pelas diferentes esferas, Souza Filho (1997) salienta:
o entendimento de que as normas de proteção ambiental, nelas incluídas as
protetoras do Patrimônio Cultural, são de direito público e dizem respeito ao dever
do Estado – em todas as instâncias do poder – de proteger o interesse público de que
se reveste esse Patrimônio. Além disso, e apesar de a doutrina em geral usar a
expressão competência concorrente entre a União, estados e municípios para legislar
sobre esta matéria, José Afonso da Silva esclarece que se trata de competência (ou
dever) comum ou paralela, e não de competência concorrente, em sentido técnico,
pois que o exercício dela por uma das entidades não exclui a da outra. Vale dizer,

23

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; (BRASIL, 2015).
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em hipótese nenhuma se torna competência exclusiva. (SOUZA FILHO, 1997, p.
82)

A competência concorrente, ou “comum e paralela”, se justifica uma vez que os
critérios a serem adotados para justificar a proteção de um bem cultural podem variar
“conforme se trate de apreciá-lo do ponto de vista da União, de um Estado ou de um
Município, pois é evidente que haverá bens de irrecusável valor para um Município que não
tenham a mesma significância para a União ou para o próprio Estado membro da Federação”
(SOUZA FILHO, 1997, p. 83).
Nesse viés, o patrimônio cultural será nacional quando for dotado de referência da
cultural nacional; estadual quando se referir à cultural estadual; ou municipal, caso o bem a
ser protegido encontre-se nos limites de um município.
A Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 estabeleceu, em seu art. 207,24 a
garantia pelo Poder Público Estadual do pleno exercício dos direitos culturais pela
comunidade mineira e, no art. 208,25 a constituição do patrimônio cultural mineiro formado
pelos bens de natureza material e imaterial que referenciem a sociedade mineira.
24

Art. 207 – O Poder Público garante a todos o pleno exercício dos direitos culturais, para o que incentivará,
valorizará e difundirá as manifestações culturais da comunidade mineira, mediante, sobretudo:
I – definição e desenvolvimento de política que articule, integre e divulgue as manifestações culturais das
diversas regiões do Estado;
II – criação e manutenção de núcleos culturais regionais e de espaços públicos equipados, para a formação e
difusão das expressões artístico-culturais;
III – criação e manutenção de museus e arquivos públicos regionais que integrem o sistema de preservação da
memória do Estado, franqueada a consulta da documentação governamental a quantos dela necessitem;
IV – adoção de medidas adequadas à identificação, proteção, conservação, revalorização e recuperação do
patrimônio cultural, histórico, natural e científico do Estado;
V – adoção de incentivos fiscais que estimulem as empresas privadas a investir na produção cultural e artística
do Estado, e na preservação do seu patrimônio histórico, artístico e cultural;
VI – adoção de ação impeditiva da evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e de outros bens de
valor histórico, científico, artístico e cultural;
VII – estímulo às atividades de caráter cultural e artístico, notadamente as de cunho regional e as folclóricas.
VIII – formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões.
§ 1º – 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.
§ 2º – O Estado manterá fundo de desenvolvimento cultural como garantia de viabilização do disposto neste
artigo.
§ 3° – A lei estabelecerá o Plano Estadual de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento das
ações de que tratam os incisos I a VIII deste artigo e de outras consideradas relevantes pelo poder público para a
garantia do exercício dos direitos culturais pela população (MINAS GERAIS, 1989).
25
Art. 208 – Constituem patrimônio cultural mineiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, que contenham referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade mineira, entre os quais se incluem:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações científicas, tecnológicas e artísticas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais;
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, espeleológico,
paleontológico, ecológico e científico (MINAS GERAIS, 1989).
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O Estado de Minas Gerais possui como órgão destinado à pesquisa, promoção e
proteção do patrimônio cultural mineiro, o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG), entidade autônoma, sob forma de fundação, que é
regida pelo Estatuto integrante do Decreto nº 14.374 de 10 de março de 1972.
Dentre as diversas políticas desenvolvidas pelo IEPHA-MG, o presente estudo passarse-á a análise daquelas referentes ao patrimônio cultural imaterial, que, no âmbito do Estado
de Minas Gerais, é regida pelo Decreto Estadual 42.505/2002 (Anexo I), que instituiu as
formas de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial ou Intangível que constituem
patrimônio cultural de Minas Gerais, e a Portaria 47/2008 (Anexo II), que dispõe sobre os
procedimentos e normas internas de instrução dos processos de Registro de bens culturais de
natureza imaterial ou intangível, no âmbito do IEPHA/MG.
Assim como o DP 3551/2000, o Decreto Estadual 42.505/2002 instituiu quatro livros
para serem registrados os bens de natureza imaterial mineiros, sendo eles: Livro dos Saberes,
para inscrição de conhecimentos e modos de fazer arraigados no cotidiano das comunidades;
Livro das Celebrações, para inscrição de rituais e festas que representam a vivência coletiva
do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social; Livro das
Formas de Expressão, para as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;
e Livro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais
espaços em que se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas. O Decreto ainda
deixou aberta a possibilidade de abertura de novos livros, caso o bem a ser protegido não se
adéque àqueles previamente definidos.
O Decreto trouxe como proponentes legitimados à instauração do processo de registro
no IEPHA-MG, os órgãos e entidades públicas, bem como todos os cidadãos, sociedade ou
associação civil, garantindo, assim, à comunidade mineira, o pleno acesso à proteção dos bens
que os referenciam.
Embora qualquer cidadão esteja legitimado a propor o registro, tal proposta deverá ser
formalizada e instruída26 de forma padronizada e assim encaminhada ao IEPHA-MG para
análise e parecer.

26

Portaria 47/2008 - Art. 3º, §1º A documentação pertinente consiste em:
I - identificação do requerente;
II - justificativa do requerimento;
III - denominação e descrição sumária do bem proposto para Registro, com a indicação dos grupos sociais
envolvidos, local, período e forma;
IV - informações históricas;
V - documentação fotográfica e audiovisual disponível e adequada à natureza do bem;
VI - referências documentais e bibliográficas disponíveis;
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O rito de registro do bem intangível como patrimônio imaterial no âmbito do Estado
de Minas Gerais segue o quadro que abaixo se expõe:

TABELA 01: RITO DE REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL

QUEM
Conselho Estadual do Patrimônio
Cultural - CONEP
Proponentes legitimados: IEPHAMG, órgãos e entidades públicas,
cidadãos, sociedade ou associação
civil
Presidente do IEPHA-MG

DOCUMENTO
Livros de Registro

ENCAMINHAMENTO
Abertura de Livros

Formalização do pedido de
Registro

Ao Presidente do IEPHA-MG

Pedido de Registro

IEPHA-MG

Pedido de Registro

Presidente do IEPHA-MG

Confirmação de pedido

IEPHA-MG

Entrega de confirmação de pedido
e anuência dos interessados
Inventário
Plano de Salvaguarda
Parecer Técnico sobre Registro
Anuência
Inventário
Plano de Salvaguarda
Processo para Registro concluído
Parecer para Registro
Processo para Registro
Processo para Registro

Avaliação técnica: recomendação
para instrução ou para outros
encaminhamentos
Avaliação técnica: recomendação
para instrução ou para outros
encaminhamentos
Abertura do processo (avaliação
técnica favorável)
Consulta aos segmentos envolvidos

Proponentes

IEPHA-MG
CONEP

IEPHA-MG
IEPHA-MG
CONEP
Fonte: IEPHA-MG, 2007.

Ata da Reunião
Livros de Registro
Título de Patrimônio Cultural
Parecer técnico após 10 anos
Título de Patrimônio Cultural

Instrução do processo

Instrução do Processo

Ao CONEP
Aprovação ou não e/ou pedido de
complementação de processo
Publicidade
Inscrição no(s) livro(s)
Emissão de título e publicidade
Ao CONEP
Revalidação

Ainda como forma de auxiliar nas solicitações de Registro do bem imaterial, o
IEPHA-MG possui a “Orientação a pedidos de Registro de Patrimônio Cultural Imaterial”
(ANEXO III) onde especifica os itens trazidos na tabela apresentada.
Pode-se afirmar que o Estado de Minas Gerais possui uma das mais atuantes políticas
de patrimônio cultural imaterial do cenário nacional, formada por “Reinados/Congados,

VII - declaração formal de representante da comunidade produtora do bem ou de seus membros, expressando o
interesse e anuência com a instauração do processo de Registro; e
VIII - informação sobre a existência (se houver) de proteção em nível federal ou municipal (IEPHA-MG, 2008)
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festas, cantos, culinária, folias, artesanatos, modos de fazer, lugares e tantos outros bens que
constituem expressões culturais dos mineiros” (IEPHA, 2015, p. 11).
O primeiro Registro do Estado de Minas Gerais de um bem de natureza imaterial foi o
“Modo de fazer queijo artesanal da região do Serro” registrado no Livro dos Saberes em 07 de
agosto de 2012.
O município do Serro, que deu nome ao queijo fabricado de forma artesanal, remete à
história do Brasil colonial, tendo hoje seu núcleo urbano tombado pela representação
arquitetônica dessa época. Passado o período do ciclo do ouro, a atividade agropecuária
intensificou-se no município e o queijo surgiu e consagrou-se como símbolo da identidade
cultural daquela localidade, ficando conhecido como o Queijo do Serro.
A produção do Queijo do Serro se dá de forma artesanal, motivo pelo qual a intenção
de registrá-lo surgiu com o objetivo de conservar a biodiversidade empregada em seu modo
de fazer, que tem como características o clima e relevo da região, bem como o tipo de
pastagem que o gado é alimentado..
Ao registrar no Livro dos Saberes o Modo de fazer do queijo artesanal do Serro, o
IEPHA/MG teve como objetivo precípuo garantir a preservação da receita original e do
processo de fabricação artesanal do Queijo do Serro, buscando, assim, o seu reconhecimento
e, acima de tudo, estimulando sua produção e garantia da sustentabilidade de seus produtores
e da economia daquela localidade.
O segundo Registro ocorrido no Estado de Minas Gerais foi a “Festa de Nossa
Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte” registrado no Livro das
Celebrações em maio de 2013.
O município de Chapada do Norte está localizado na região do Vale do Jequitinhonha,
onde, todos os anos, no segundo domingo do mês de outubro, acontece a Festa de Nossa
Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte, que recebe romeiros de
diferentes regiões do Estado e do país.
A Festa é o momento da fé, da religiosidade, da comunhão, do divertimento e da
alegria, é também o momento do reencontro dos que moram longe, em outras
cidades e estados, e que volta à Chapada, justamente nesse período, para encontrar
parentes e amigos. Toda essa mobilização resulta na Festa de Nossa Senhora do
Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte que, da quinta-feira do Angu até a
Missa da Posse, na segunda-feira seguinte, movimenta o Vale do Jequitinhonha.
Contudo, os preparativos para a celebração acontecem muitos meses antes, e em
praticamente todo o ano se vive a Festa. (IEPHA/MG, 2013, p. 11)

Os estudos efetuados pelo IEPHA/MG acerca da Festa iniciaram-se devido à
importância desse evento para a região do Vale do Jequitinhonha. Assim como tantas outras
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que ocorrem pelo interior de Minas Gerais, a Festa tem sua origem na cultura afro-brasileira e
na resistência da população negra no Brasil. Ao analisar os valores encontrados nesse
sincretismo religioso, que mistura oralidade, fé, culinária, música e dança, torna-se fácil a
rememoração das populações escravas negras que foram basilares na história e na constituição
do Estado de Minas Gerais.
Diante de todo esse arcabouço histórico e de referência à identidade da população
mineira é que a Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte
tornou-se patrimônio cultural imaterial do Estado de Minas Gerais.
O terceiro e último bem a ser registrado em Minas Gerais foi a “Comunidade dos
Arturos” localizada em Contagem/MG e formada por uma comunidade familiar, tradicional,
de ascendência negra, composta por descendentes e agregados de Arthur Camilo Silvério e
Carmelita Maria Silva.
Registrada como bem cultural de natureza imaterial que constitui patrimônio cultural
mineiro, a “Comunidade dos Arturos” foi inserida no Livro de Lugares e o Reinaldo/Congado
dos Arturos, a Festa do Rosário dos Arturos e a Benzeção dos Arturos no Livro das
Celebrações e Ritos.

Os sons e os ritmos ditados pelas batidas dos tambores são constantes em todos os
momentos e estão presentes no Batuque, na Folia de Reis, no Candombe, no
Reinado de Nossa Senhora do Rosário, na Festa da Abolição e na Festa de João do
Mato. Nos quintais e nas matas da Comunidade permanecem as antigas práticas dos
conhecimentos relacionados às raízes e plantas. Nos Arturos também estão presentes
o ofício e o rito da benzeção, a construção de tambores, as guardas do congado, a
culinária e tantos outros. Um lugar de referência cultural, onde se concentram e
reproduzem práticas culturais coletivas, e que mantêm preservada uma herança
cultural já desaparecida em outros contextos, herança cultural essa que confere
identidade e pertencimento e que representa a diversidade cultural de Minas Gerais e
do Brasil. (IEPHA/MG, 2014, p. 12)

Em consulta ao endereço eletrônico27 do IEPHA/MG, é possível verificar que algumas
outras manifestações culturais estão em processo de análise para tornarem-se patrimônio
cultural imaterial de Minas Gerais, tais como: Modo de Fazer Cachaça Pura de Alambique;
Teatro de Bonecos Giramundo; Ofício dos marinheiros do Vapor Benjamim Guimarães;
Saberes de parteiras, raizeiras, benzedeiras; dentre outros.
Apresentada a política de registro do patrimônio imaterial em Minas Gerais, passa-se
no tópico seguinte a explicitar os fundamentos que justificam o registro do ato de benzer no
Livro dos Saberes como patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais.
27

http://iepha.mg.gov.br/programas-e-acoes/patrimonio-imaterial.
Disponível em http://iepha.mg.gov.br/programas-e-acoes/patrimonio-imaterial. Acesso em 24 nov. 2015.
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6.2 O ato de benzer enquanto bem imaterial a ser protegido em Minas Gerais

A ideia de finalizar o presente estudo apresentando o ato de benzer como patrimônio
cultural imaterial de Minas Gerais surgiu após a leitura do artigo “Longe do Fim –
considerados anjos, os benzedeiros carregam em si a fé e as boas energias que passam para
outras pessoas” (EVANS, 2014, p. 1) publicado no caderno Bem Viver do Jornal Estado de
Minas no dia 13 de abril de 2014.
A matéria veiculada no jornal de grande circulação em Minas Gerais apresenta
benzedeiros e benzedeiras que carregam o ofício da benção como manifestação cultural e
religiosa de suas vidas e que relatam a possibilidade de transmissão do ofício, bem como o
interesse em que a atividade se perpetue entre as gerações.
Em entrevista veiculada no artigo em comento, Seu Mario Braz, de 81 anos, relata:
“tenho aqui os santos para todas as dores. Parece um molho de chaves, mas não é. É um
segredo. Sou benzedeiro. É um dom que Deus nos dá” (EVANS, 2014, p. 1).
As manifestações da religiosidade em Minas Gerais são marcas que contribuem para
fortalecer, referenciar e efetivar os laços de pertencimento dos grupos sociais. Num constante
processo de ressignificação, tais práticas denotam de diversas formas de experimentação do
sagrado, se adaptando e se moldando de acordo com as necessidades que cada ator social no
contexto que em se vê inserido.
Benzer é “invocar a graça divina; santificar ou consagrar (coisa ou pessoa) ao culto de
Deus; ser favorável a; abençoar, bem-fadar” (FERREIRA, 1999, p. 148). A prática da
benzeção atravessa o tempo e encontra reflexos em diferentes culturas do mundo, benzer é
pedir a interseção divina em prol de alguma demanda enquadrando diferentes matrizes
religiosas e grupos sociais.
Pelo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento (1981, p. 145), a
palavra benção decorre do verbo grego eulogeo, que significa “falar bem de” ou “louvar”.
Assim, benzer, benção e abençoar referem-se a uma ação caridosa que um indivíduo pode
transmitir a outro, um ato de querer bem àquele que recebe as palavras, orações e gestos de
um benzedor.
A prática da benzeção figura-se como uma manifestação da cultura popular e religiosa
mineira que utiliza uma linguagem específica, oral e gestual, com o objetivo que vai além do
processo de cura daquele mal que aflige quem procura o benzedor, mas baseia-se na
libertação do mal que aflige aquele que sofre e sente dor. Oliveira (1984) salienta que
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benzedeiros podem ser considerados como “cientistas populares”, ou seja, sujeitos que
combinam elementos místicos da religião e a magia aos conhecimentos da medicina popular.
Professam em nome de uma religião e atuam no limite entre esta e a medicina.
O ato de benzer carrega consigo a ideia de cura de um mal físico ou psicológico por
meio da palavra de um benzedor, que atua como intermediário de Deus, assim, “abençoar é
um comportamento humano comum, uma transação religiosa de cristãos e não cristãos, que
usa palavras e gestos para revelar e efetuar uma relação salvítica” (COLLINS, 1985, p. 3).
As expressões devocionais por meio da benzeção são envoltas de simbologias e
mistérios, apresentando dinâmicas próprias e maneiras distintas de proteção, “confia-se numa
relação diferenciada entre aquele que pode auxiliar na cura ou na melhora dos problemas e
aquele que deseja melhorar” (FIGUEIREDO, 2008, p. 17).
O ato de benzer é comum a variados personagens sociais, tais como pais, avós,
padrinhos e sacerdotes. Algumas dessas pessoas praticam a benção e a incorporam como
forma e lema de vida, seguindo os preceitos de “curar, às vezes. Ajudar, com frequência.
Consolar, sempre” (NESSE; WILLIAMS, 1997, p. 09). Estes são os personagens em que o
presente trabalho procura se debruçar, sujeitos que praticam a benzeção e fazem parte da
tradição popular mineira com suas práticas e técnicas.
Nas palavras, nos gestos e no olhar dos benzedeiros, descobre-se que a força que
transmitem interfere na vida e no cotidiano daqueles que os procuram. As práticas do ofício
de benzer modificam o dia a dia daqueles que são benzidos, criando um cenário de confiança
com os que benzem e se transformam em agentes do sagrado, que trazem conforto e auxílio a
mediante suas palavras e gestos.
Nas palavras de Quintana (1999):
A benzedura pode ser caracterizada como uma atividade principalmente terapêutica,
a qual se realiza através de uma relação dual – cliente e benzedor. Nessa relação, a
benzedeira ou benzedor exerce um papel de intermediação com o sagrado pela qual
se tenta obter a cura, e essa terapêutica tem como processo principal, embora não
exclusivo, o uso de algum tipo de prece (QUINTANA, 1999, p. 50).

A prática da benzeção, conforme defendido por Oliveira (1999) e Quintana (1999), é
um processo objetivo que busca alcançar a solução de um problema, geralmente uma doença,
podendo a ação se desdobrar a terceiros, como é o caso de benzedeiras e benzedeiros que
benzem casas, objetos, animais, veículos e etc.
Os detentores desses saberes são encontrados em maior número em comunidades
rurais e cidades do interior, “até por uma questão quantitativa e de espaço, é impossível
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perseguir o ideal de que a população poderia ser atendida exclusivamente por médicos
formados nas escolas” (FIGUEIREDO, 2008, p, 20). Nesse contexto, os benzedeiros e
benzedeiras exercem uma relação próxima com líderes da Igreja Católica, sendo valorizados
como seus auxiliares na busca pelo bem-estar da comunidade e na conservação dos ideais da
religião e da tradição local.
Figueiredo (2008) ainda aduz que “a população das cidades interioranas espalhadas
pelos espaços rurais desenvolveriam, pela tradição, formas próprias de intervir no corpo
doente, no corpo que sofre fisicamente” (FIGUEIREDO, 2008, p, 21), assim, tais
intervenções são realizadas por aqueles que utilizam de sua relação com o sagrado e por meio
de orações, rezas, bênçãos, banhos e chás atuam nos processos de cura daqueles que creem
em seus atos de fé.
Os indivíduos que residem em localidades rurais e interioranas de Minas Gerais
exercem uma forte relação com a terra e, ainda hoje, apesar dos avanços de políticas públicas
de saúde, recorrem aos benzedeiros para “orientações de cura física ou espiritual, confiando a
estes agentes o poder do dom que exercem” (RIBEIRO, 1996, p. 4).
Entre os benzedeiros não existe hierarquia ou qualquer outro tipo de organização
social ou de poder, espalhados por bairros da cidade ou, em grande maioria, no meio rural,
cada um possui seu campo de atuação. Durante a realização da presente pesquisa, não foi
possível identificar nenhum tipo de filiação dos benzedeiros a nenhuma entidade religiosa ou
profissional, o que, de fato, lhes garante uma maior liberdade para estabelecer suas formas de
benzimento e seus horários de acordo com o seu cotidiano.
Todo esse universo de manifestações culturais e práticas populares de cura não deve
ser estudado com marcas temporais estáticas e rígidas, definindo um momento inicial e um
momento final dessas práticas, afinal, tais momentos não existem e nesse ponto residem os
ideais de tempo, narrativa e memória expostos no capítulo 3 deste trabalho como elemento
justificador do registro de um patrimônio cultural imaterial.
As crenças, práticas e ações da benzeção na cultura mineira ultrapassam as questões
temporais e, por meio das narrativas e das buscas nos lugares de memória que podem ser
revisitados, permanecem até os dias atuais, com as necessárias mudanças, “alterações,
interações e adaptações sofridas ao longo do tempo” (FIGUEIREDO, 2008, p, 34).
A utilização desse saber decorre da vivência com seus antepassados e da observação
da natureza e seus ciclos, transmitidas pela oralidade e pela

narrativa, pois

“através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a experiência em uma
sequência, encontram possíveis explicações para isso, e jogam com a cadeia de
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acontecimentos que constroem a vida individual e social (JOVCHELOVITH; BAUER, 2008,
p. 191).
Por meio das palavras e da busca pelos lugares de memória desses guardiões de
conhecimento, os saberes são adquiridos, transmitidos e reconstruídos a partir das diferentes
gerações. Acerca dos benzedeiros, Simim ressalta “eles têm algo incrível. São reconhecidos
nas comunidades onde vivem, acolhem quem os procura e não cobram pelo que fazem. São
pessoas boas, a maioria de baixa renda, e não quer status nem fama. É algo milenar” (SIMIM
apud EVANS, 2014, p. 01).
A crença no poder da palavra como elemento capaz de cura por meio de orações,
gestos e rituais encontra suas raízes em diferentes tradições, sejam elas africanas, portuguesas
e indígenas, que se entrecruzaram na formação das terras brasileiras.
A oralidade figura-se como o principal elemento de manutenção dessa cultura. Por
meio de preces quase inaudíveis, os benzedeiros invocam o poder de Jesus Cristo, da Virgem
Maria e de diferentes santos populares do catolicismo e das religiões afro-brasileiras.
O ritual da benzeção também é dotado de simbologias, sendo delimitados o local onde
se benze, os objetos utilizados, as orações e as expressões corporais usadoss no momento do
rito. Todos esses elementos garantem a eficácia daqueles que creem e ali participam do ritual,
cujo objetivo é reparar o equilíbrio unificando o que antes parecia fragmentado, visto que “a
salvação está na conciliação dos opostos, no retorno à unidade fundamental, no reencontro do
absoluto” (GOMES, PEREIRA, 1989, p. 51).
Os males que podem ser tratados pelo ato de benzer são inúmeros e variam de acordo
com cada benzedor. Esses males podem ser espirituais ou materiais e vão desde uma simples
dor de cabeça ou dores em geral (dente, corpo, perna, braços) até questões de cunho
espiritual, como sentimento, espinhela caída, mau olhado, dentre outros.
O linguajar utilizado vale-se de palavras como “cortar”, “varrer”, “afastar” e “livrar”
para libertar os males do corpo e do espírito daqueles que procuram um benzedeiro. Imperioso
ainda salientar que essas expressões são acompanhadas de gestos e objetos que sugerem tais
ações, como o uso de tesouras e machados no sentido de “cortar” o mal e ramos de ervas para
“varrer” aquilo que se pede no momento da benzeção.
O ponto central da presente pesquisa sobre o ato de benzer e os benzedeiros pauta-se
na possibilidade de transmissão desse ato como forma de reguardar, proteger e perpetuar a
existência desse bem de natureza imaterial. Verifica-se que a transmissão pode ocorrer de
diferentes maneiras e circunstâncias.
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Vaz (2006, p. 36) salienta que uma benzedeira pode aprender de maneira espontânea,
por meio dos ensinamentos de outra benzedeira, por necessidade diante de uma grave situação
ou a partir da observação daqueles que benzem em seu cotidiano.
A transmissão realizada por meio de graus de parentesco figura-se como a mais
comum e usual. O ato de benzer é transmitido a algum membro da família que tenha interesse,
respeito e convivência com aquele que benze.
Outra iniciativa que merece ser destacada como forma de transmitir e perpetuar o
ofício do ato de benzer em Minas Gerais foi o curso de benzeção realizado na cidade de
Mariana/MG (O ESPETO, 2015, p. 2).
Realizado sob a coordenação dos Professores Rinaldo Uzedo e Milton Brigoline,
ambos docentes da Universidade Federal de Ouro Preto, o curso buscou resgatar as memórias
da benzeção que fazem parte da cultura local, explicando aos interessados as simpatias,
orações, chás e costumes que envolvem o universo daqueles que benzem.
Brigoline afirma que, dentre as rezas, bênçãos e orações a serem transmitidas no curso,
podem-se destacar:
como tirar olho gordo, quebrante, desvirar vento virado, dor de cabeça de sol, ziquezira, aguamento, espinhela caída, piriri, mau olhado, estômago fraco, ardência nos
olhos, distorcer nervo, cozer tornozelo destroncado, unha rachada, fazer criança
perder medo de andar, tirar verruga, desatar nó nas tripas, fazer cabelo crescer, tirar
friagem, sentimento, dentro outras. (O ESPETO, 2015, p. 2)

É possível perceber que a manutenção do ato de benzer se dá por meio da oralidade e
da repetição das palavras, que vão sendo transmitidas, modificadas e adaptadas de geração em
geração.
Com o intuito de preservar e perpetuar o ato de benzer como manifestação cultural
imaterial de Minas Gerais, o IEPHA/MG, por meio da Gerência de Patrimônio Imaterial, vem
analisando a possibilidade de se fazer um mapeamento para delimitar quantas são as pessoas
que praticam a benzeção em Minas Geras, quem são elas e quais são os elementos invocados
para a realização da prática.
Acerca do registro do ato de benzer, Mundim salienta:
queremos conhecer também como isso está sendo passado. O registro é baseado em
um patrimônio vivo, ou seja, o benzer tem que estar ocorrendo. Como o registro,
vamos identificar os principais problemas que essas pessoas enfrentam e manter
projetos para que a prática se mantenha. (MUNDIM apud EVANS, 2014, p. 01)
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Muito mais do que apenas registrar o ato de benzer, catalogando-o como uma
manifestação cultural de Minas Gerais, a proposta que aqui se expõe é que se valorize tal
ofício visto que este prossegue no tempo e conta a história sobre um modo de viver mineiro.
Identificar quem

exerce o ofício de benzedor irá permitir conhecer suas histórias e,

principalmente, construir junto dessas pessoas políticas públicas capazes de reavivar,
reacender e valorizar esse ofício.

6.3 A busca pelas benzedeiras e pelo conhecimento da benzeção: entrevistas,
aprendizado e as formas de transmissão do ato de benzer

Diante das dimensões do Estado de Minas Gerais e seus 853 municípios, a pesquisa de
campo se ateve a dois municípios localizados na região leste do Estado, quais sejam, Caputira
e Luisburgo, e ao documentário “Benzedeiras de Minas” 28 produzido por Andrea Tonacci a
partir do edital de apoio a documentários etnográficos sobre patrimônio cultural imaterial
(ETNODOC), composto por especialistas do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular e
do Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN.
Apesar do fato de que o ato de benzer é tradição em todas as regiões do Estado, foi
necessário estabelecer uma região específica para a realização das entrevistas por questões
metodológicas. É importante salientar que o presente estudo não visa inventariar toda a
extensão das benzedeiras e benzedeiros mineiros, mas apresentar esse tradicional saber
mineiro para que, dessa forma, possa ser lançado o olhar acerca dessa manifestação cultural
para o possível registro do ato de benzer como patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais.
Durante a realização da pesquisa de campo, utilizou-se um questionário de
identificação (Anexo IV), para nortear as entrevistas, que seguiram como um bate-papo com
os entrevistados, visto que a maioria destes são pessoas analfabetas e humildes. Para tanto, a
metodologia utilizada pautou-se na gravação de áudio dos diálogos para a realização da coleta
de dados.
Na pesquisa com os benzedeiros e benzedeiras, a oralidade permite vislumbrar além
das questões do ato de benzer, englobando as histórias de vida, as representações, o
simbolismo e as referências por eles atribuídas à prática do ato de benzer ao longo dos anos.
Nesse sentido, Portelli (1996) assevera que as

28

TONACCI, Andrea. Documentário Benzedeiras de Minas. Brasilia: IPHAN, 2011. Disponível em:
http://www.etnodoc.org.br/indexa787.html?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=2 Acesso em:
13 nov. 2015.
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representações e “fatos” não existem em esferas isoladas. As representações se
utilizam de fatos que alegam que são fatos; os fatos são reconhecidos e organizados
de acordo com as representações; tanto fatos quanto representações convergem na
subjetividade dos seres humanos e são envoltos em sua linguagem. Talvez essa
interação seja o campo específico da história oral, que é contabilizada como história
com fatos reconstruídos, mas também aprende, em sua prática de trabalho de campo
dialógico e na confrontação crítica com a alteridade dos narradores, a entender
representações. (PORTELLI, 1996, p. 111)

Assim como defendido por Portelli (1996), debruçar sobre a narrativa dos
entrevistados proporcionou conhecer suas representações recriadas através dos anos, trazendo
à tona elementos da subjetividade que compõem a própria história dos narradores.

Figura 01: Fotografia realizada no momento das entrevistas em que o benzedeiro
Sr. Pedro realiza a benzeção criança em Caputira/MG.

O primeiro município a ser visitado foi Luisburgo, com população de 6.408 habitantes,
segundo estimativa do IBGE. Nessa cidade, foram entrevistadas quatro benzedeiras: Lúcia
Moreira, de 58 anos; Dona Zezé, de 54 anos; Dona Margarida, de 72 anos; e Dona Luci, de 63
anos.
Como forma de ilustrar a realidade vivenciada pelos detentores do ato de benzer,
transcrevem-se abaixo trechos das entrevistas realizadas, restando claro que algumas palavras
sofrem alterações comuns da linguagem popular, mas ainda assim auxiliam na compreensão
do processo de visualização do ato de benzer como bem imaterial presente na cultura no
Estado de Minas Gerais.
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A benzição é uma coisa muito sagrada, muito sagrada, porque eu benzo há 24 anos,
eu tenho essa aliancinha aqui que é um compromisso que eu fiz com Deus, de só
fazer o bem. [...]
Se Deus te deu aquele dom de fazer o bem você deve assumir e fazer o bem, mas a
benzição é uma coisa que te prende, você não tem liberdade. A partir do momento
que você começou a benzer, você não tem sua vida mais, a sua vida já não pertence
a você, pertence aos outros. [...] É um compromisso, que não tem hora, do jeito que
eu to aqui eu tenho que sair e benzer, é um dom que Deus colocou na minha mão e
eu tenho que exercer.[...]
O benzedor é muito criticado, porque muita gente acha que é curandeirismo. [...] É
preciso uma força muito grande, ao final da benzição você fica muito cansado,
porque aquilo que esta em você geralmente passa pra mim [...].
Nesses 24 anos, já ensinei muitas pessoas, mas não tem ninguém que tem poder de
curar ninguém não, é só um poder de conversar com Deus. [...] Aqui vem gente de
todo lugar pra benzer, já teve fim de semana de benzer 60 pessoas. De dia, de noite,
a toda hora passar um aqui pra pedir uma benção. [...] Eu tenho meu cômodo
separado pra benzer, é importante porque ali fica a energia da benzição, benzo todo
tipo situação e chás que tenho aqui no meu quintal. [...] São pessoas novas que tenho
ensinado, hoje to ensinando um de 21 anos e outro de 33 anos, que me procuraram
pra aprender, mas tem que ter fé, e só querer fazer o bem (Dona Zezé,
Luisburgo/MG).
Eu já fiz muito remédio pra simpatia, pra bronquite, pra aguamento, tudo eu fazia,
mas hoje eu não faço mais não. Hoje eu ensino, mas não quero essa
responsabilidade, até ensino uma mãe a fazer um banho pra criança, mas o mundo ta
muito violento, fico com medo de fazer alguma simpatia e depois o povo vem
falando que aconteceu alguma coisa porque a benzedeira fez algo errado. Benzer é
de Deus, não pode ser pro mal não, mas o homem anda muito ruim, ta difícil confiar
no outro (Lúcia Moreira, Luisburgo/MG).
Quando eu comecei a benzer eu aprendi com minha bisavó, que era parteira e
rezadeira. Então os outros não quis aprender e eu tive interesse, e daí desde esse
tempo eu rezo pra muita gente [...] Quem cura é só Deus, a gente reza e entrega nas
mãos de Deus, aí eu rezo, rezo criança, adulto, qualquer pessoa que chegar e pedir
com fé eu rezo [...].
Infelizmente é uma coisa que ta acabando, hoje em dia você não ver mais rezador,
mas o que eu aprendi já to passando pra minha filha, pra não perder, que a benzição
é muito boa, ajuda muito, porque, por exemplo, se você cai uma espinhela, você
pode passar por vários médicos que eles não sabe o que você tem, aí você procura
um rezador, ele te reza e você vai ficar bem [...].
Remédio é consolo, mas quem cura é só Deus. A benzição é possível ensinar e quem
sabe deve de ensinar, não pode deixar perder. Hoje eu já ensino minha filha e ela já
reza, a única coisa ainda que ela não aprendeu porque ela tem medo é rezar mordida
de cobra, isso ela não quis aprender não [...].
A benzição é muito bão. Tem gente de todo em quanto é lado que procura aqui pra
rezar, eu rezo de tudo, quebrante, espinhela caída, sentimento, mordida de cobra.
A minha maior alegria é quando a pessoa chega e fala que melhorou, assim eu fico
sastifeita. [...] A importância da benzição é ver a pessoa bem.[...]
Desde que a pessoa tenha vontade de aprender você pode ensinar, e assume a
responsabilidade mas tem que assumir essa vontade, tem que rezar não importa a
hora que seja (Luci, Luisburgo/MG)
Eu tenho um dom de avô, eu era bem pequena ainda quando aprendi. Ainda criança
comecei a benzer e aceitar esse dom, benzia porco, cachorro, cobra, desde pequena.
[...]
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Eu trabalho para o bem, eu acho possível a pessoa aprender e é importante pra que
isso não se perca, mas tem que ser no tempo certo. [...] Se eu tiver em casa, faço
sempre questão de atender, benzição não tem hora, nem lugar, tem que ser um
qualquer lugar. [...]
No meu caso só posso passar pra família, é um dom do meu avô que ele deixou
comigo, mas preciso passar pra alguém pra isso não acabar. [...] Mas tem que ser no
tempo adequado, o limite, isso é um dom de família. Essa é uma missão de família
que ficou comigo (Margarida, Luisburgo/MG)

No município de Caputira, que, segundo o IBGE, tem 9.030 habitantes, foram
entrevistados dez benzedores: Iria, de 58 anos; Naná, de 54 anos; Sr. Pedro, de 72 anos;
Dadinha, de 63 anos; José Necreto, de 78 anos; Dona Madalena, de 65 anos; Maura, de 51
anos; Noemi, de 72 anos; D. Madalena Moreira, de 65 anos; e Jovelino, de 86 anos. Dentre
os relatos gravados, vale destacar os seguintes trechos transcritos:
Isso é tradição do meu pai, ele entendia mais, era raizeiro, mas tudo que ele morreu
eu assumi isso. [...] Eu peço a Deus as palavras e a pessoa acredita, o que vale é a
pessoa acreditar, não é a gente que faz, é aquele que pede com fé as palavras e
acredita. [...] Muita gente ainda procura, tem época que vem muita gente pra
cobreiro, tem época que dá demais, e criança vem direto, já fico conhecendo tudo.
[...] Pode sim ensinar, eu penso assim que é preciso ensinar as coisas do bem, as
palavras de Deus. [...] Hoje tem diminuído, porque muita gente não quer assumir o
compromisso, porque naquele momento você tem que largar tudo que ta fazendo e
pedir as palavras. [...] Benzer me faz muito bem, a gente através de Deus fica
satisfeito. É importante que continue com essa tradição. [...] Tem muitas coisas que
tem que procurar o médico mesmo, mas pode fazer junto com a benzição. [...] Agora
pra benzer tem que ter muita força, porque você é como um filtro, e acaba passando
pra gente, mas Deus ajudando vou continuar até morrer. A gente aqui é emprestado,
Deus vai analisando quem já cumpriu a sentença, e na hora certa todo mundo vai pra
outro lugar, a vida é mais ou menos assim (Iria, Caputira/MG)
Eu aprendi com minha mãe que era benzedeira, eu ficava olhando e com 4 anos eu
benzia os outros. Aí depois que ela morreu eu continuei e continuo benzendo. [...]
Eu acho que é importante porque você faz uma oração e pede a Deus e a pessoa
melhora e volta pra agradecer. [...] Eu sempre benzo menino e eles volta sempre. [...]
É possível aprender, a minha neta sempre fala que quer aprender, e eu acho
importante pra que isso não acaba, porque coisa boa a gente sempre tem que
continuar. [...] Vem muita gente durante a semana, umas 20 pessoas, aí você tem que
parar tudo que ta fazendo e fazer a oração. [...] Tem que ter cuidado, porque tem
hora que a gente sai do ar, conforme a coisa é pesada e eu faço vômito, o estomago
embrulha (Nana, Caputira/MG)
Foi minha mãe que me ensinou, ela foi benzedeira e parteira, ela tinha muita fé. [...]
Quando eu era pequena ela perguntava quem queria aprender com ela, e eu falei que
queria aprender. [...] Ser benzedeira é fazer o bem, mas tem muita gente que
confunde e casoa da gente, acha que a gente é feiticeiro. [...] Eu benzo é as orações
mesmo que a mãe ensinava, ela era muito devota.[...] Vem gente de tudo quanto é
lugar pra benzer, ele ligam e eu benzo até por telefone, eu benzo cobreiro, espinhela
caída, sentimento, quebrante, mau olhado. [...] Eu tinha paciência de aprender com
minha mãe. [...] A fé é que manda tudo, a fé remove montanhas, tem coisa que não
adianta médico, como o sentimento, só a benzição mesmo, é coisa de dentro, da
alma. [...] É possível ensinar e é importante aprender, por que uma hora a gente vai
embora e tem que ter outra pessoa pra seguir esse caminho. [...] É um compromisso
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que a gente assume, um dom que Deus dá, um mistério que não tem como largar.
[...] A benzição nossa é uma oração, uma forma de conversa com Deus pra ajudar o
outro. [...] Eu sempre benzo com um terço enrolado nas mãos, que aí o que tiver de
ruim para no terço, não vem pra gente. [...] O terço livra a gente de muita coisa. [...]
Fazer o bem nunca é demais, a gente quer o bem da pessoa, a gente é fraco e a única
força que a gente tem é de Deus. O importante da benzição, da oração, é a fé em
Deus, a pessoa tem que ter fé, não adianta benzer se a pessoa não acredita naquilo
(Dadinha, Caputira/MG)
Eu aprendi com minha mãe, era benzedeira de todo mundo aqui na rua. Ela me
ensinou quando eu era novo [...] Muita gente que vem de todo lugar, não só espirito
não, só benzo, e não cobro, não posso cobrar. [...] Eu não posso parar, porque se eu
parar eu adoeço. [...] Até agora eu só ensinei uma pessoa, uma neta, mas ela ainda é
nova e fica com medo de benzer, mas ela já sabe, daqui a pouco eu parto e ela vai
ficar fazendo o bem. [...] Muitas coisas o remédio não cura, aí tem que rezar pra
sarar (Pedro, Caputira/MG)
Eu não curo ninguém porque eu não tenho esse poder, só Deus que tem. Mas Deus
me ouve, então eu faço a oração pedindo pra pessoa que chega aqui. Deus ouve meu
pedido. [...] Meu pai era tratador e benzedor, a casa vivia cheia, chegava do trabalho
e não tinha como fazer nada, porque tava cheio de gente. [...] A primeira vez que eu
benzi eu orei num copo d’agua e dei pra minha mãe, aí hoje eu oro e a pessoa fica
boa e vou levando a vida.[...] Minha família do lado do meu pai quase toda fazia
oração pro povo, hoje vem gente de longe buscar oração. [...] Se eu puder servir a
pessoa eu não posso negar. [...] O povo hoje em dia não quer aprender não, já não
acredita, chama a gente de feiticeira, mas sou católico, meu negócio é com Deus, eu
peço a Deus e ele me atende. [...] A pessoa pra aprender as coisas divina, tem que
ser uma pessoa de fé, de boas intenções, eu por exemplo jamais vou abrir a boca pra
te desejar o mal. [...] As coisas do bem é de Deus e as coisas do mal já é do outro
lado. [...] Eu benzo cobra, tiro ela da propriedade quando ta pegando os animais. [...]
Benzer é minha fé, minha religião, se eu orar pra você e você melhorar me enche de
mais fé. [...] Eu tenho um menino que é inclinado pra aprender, e acho que não pode
acabar, eu fui criado sem saber o que é remédio de farmácia. [...] Eu faço uma
garrafadas naturais, busco umas raiz, mas hoje ta acabando, tão queimando tudo, tão
acabando com tudo. [...] Toda planta, toda arvore que tem aí tem alguma utilidade
como remédio, mas as pessoa não entende isso e vão queimando tudo. [...] Tem que
preservar, porque tudo tem sua serventia. [...] Se eu tenho a planta aqui e sei que
você ta precisando não tem como negar, mas não tem valor, não pode querer tirar
proveito dessas coisas. [...] A palavra de Deus não se vende, isso é pecado, não pode
cobrar benzição. [...] Tinha que conservar porque as vezes você sente uma coisa que
só benzição cura e acalma, então o que a gente puder evitar pra que o outro não sofra
tem que fazer. [...] As vezes um remedinho caseiro, uma oração, ajuda a acalmar a
vida e firmar a fé em Deus.[...] Minha sina é orar e curar qualquer vivente da terra,
seja gente, bicho ou qualquer coisa. [...] Quem tiver fé e acreditar até uma água que
você toma é remédio (Zé Necreto, Caputira/MG)
Tem muita gente que precisa de mim, eu não posso parar, as vez fico cansada, mas
se Deus me deu esse dom eu tenho que segui até o dia que Ele me levar. [...] O dom
vem da família, meu avô era benzedor, eu fui criada mais com ele, aí quando eu tava
com uns 7 anos e pedi pra ele me ensinar. [...] Eu sempre acompanhei ele em todas
as benzição. [...] Se eu for oiar eu não dou conta não, é gente demais, sempre
pedindo oração, pedindo pra benzer, é cortar cobreiro, cortar izibra, é oiar
aguamento, eu vou é com o raminho, eu tudo em volta aqui na minha horta, uma
arruda, um guiné. [...] A vida da gente é essa, um vem pede uma benção e a gente
vamo fazendo o bem. [...] De uma pranta a gente pode curar um monte de dor e mal.
[...] Mais pra frente eu quero ensina alguém mas até hoje acho q num to preparada
não. [...] Enquanto Deus me der força e saúde eu continuo, eu não sei falar não, pra
mim é muito importante quando a pessoa volta aqui e agradece fala que minha reza
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deu certo. [...] A pessoa benzer é uma coisa, mas as vezes eu também sinto umas
coisas sobre o que vai acontecer com a pessoa, tenho que ter cuidado com essas
coisas. As vezes fico carregando esse peso, por isso tem hora que penso em parar.
[...] Deus da nóis um dom de uma coisa, pras coisas de Deus nois somo muito
pequeno, as vez é preciso pedir com fé. Eu sou feliz de ser assim, se eu não puder te
ajudar mal eu não vou fazer. Sentimento é do coração, a pessoa não deve brincar
com sentimento do outro, você pega, bate, mas não brinca com sentimento do outro,
sentimento é coisa séria. (Madalena, Caputira/MG).
Eu benzo só criança, comecei já tem mais de 10 anos, eu benzo espinhela caída,
sentimento, vento virado, eu peço a Deus pra ajudar que melhora. [...] Não é difícil
aprender, a pessoa tendo boa vontade ela consegue e é importante aprende pra não
acaba porque benzedor é muito importante.[...] Na minha mente eu penso assim, eu
pedi a Deus, Deus me ouviu e a criança miorou assim eu fico feliz e a mãe da
criança também, essa é a importância de benzer. [...] Em nome de Deus a gente
aprende muita coisa, quando chega e me fala que a criança miorou não tem
felicidade maior. [...] Benzer não é bobagem, é uma coisa que Deus deixou pra gente
fazer o bem, então só agradeço por fazer o bem, todo dia quando vou deitar eu
agradeço a Deus e peço Ele pra me acordar no outro dia de manhã (Madalena
Moreira, Caputira/MG)
Tem muitos anos que eu benzo, qualquer coisa que a gente pede atende. Qualquer
palavra que você fala com fé em Deus pode ser benzição. [...] Tem que acreditar, se
acredita você consegue a graça que precisa. [...] Qualquer um pode aprender, tem
que ter vocação pra coisa. [...] Benzer é pra fazer o bem e acalmar seu coração. [...]
Se você for enviado por Deus pra benzer qualquer coisa que você falar pode ajudar o
outro. A palavra de Deus não pode vender, é coisa divina (Seu Jovelino,
Caputira/MG)
Eu aprendi a benzer com minha mãe, e sempre vem gente aqui me procurar. Eu
benzo mal olhado, sentimento, vento virado, benzo de tudo, faço uma oração pra
acalmar. [...] Ainda não ensinei ninguém, mas é possível ensinar, basta a pessoa
querer. [...] Eu sou feliz com minha benzição, todas pessoa que eu benzo são
abençoada por Deus (Maura, Caputira/MG)
As pessoas me pedem pra benzer e eu faço com toda fé que eu tenho. [...] Eu benzo
desde pequena, aprendi com mamãe, eu benzo com pai nosso, Ave Maria, eu pego
uma água com uma brasa e peço que interceda pela aquela pessoa. [...] Se a pessoa
tiver boa vontade de aprender pode aprender sim, tem que ter fé. [...] Eu me sinto
bem em benzer e das pessoas me sentirem suficiente pra isso, eu benzo sempre
alguém que chega aqui, eu tenho fé, fé que sejam curado, que tirem aquele mal. [...]
Eu tenho uma oração que Maria passa frente, que é muito especial e sempre uso ela
pra ajudar as pessoa, a gente cada dia tem um problema, então tem que ter muita fé
pra aguentar (Noemi/Caputira).

Os relatos aqui apresentados, transcritos em sua linguagem literal, buscam mostrar a
realidade daqueles que praticam o ato de benzer: pessoas de origem simples que procuram na
benzeção um modo de aliviar as dores do corpo e da alma e reforçam a força da fé e das
manifestações religiosas que se espalham por toda a Minas Gerais. Os benzedores refletem
àqueles que os procuram criando códigos de crença e religião, sendo tais narrativas
compreensíveis para esse público e modificadas conforme o passar dos anos.
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Figura 02: Dona Niversina sendo entrevistada em Caputira/MG.

O documentário “Benzedeiras de Minas”, produzido por Andrea Tonacci, também
demonstra a figura dos benzedores de Minas Gerais retratando o seu cotidiano e a forma
formo exercem o ofício de benzer. Dentre os relatos trazidos no documentário, destacam-se
algumas orações:
Não sou eu que te benzo, não sou eu te curo, é Deus nosso Senhor Jesus Cristo nas 3
pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Fio e Espírito Santo, amém (ETNODOC,
2011).
Cheguei numa casa pedi uma posada, chuva chovendo correndo enxurrada, me
deram uma cama de paia pra mim dormir, que toda enfermidade, inveja e mal
olhado que tiver nesse corpo que possa agora sair (ETNODOC, 2011).
Em nome do pai do filho e do espírito santo amém. Nossa Senhora da Pedra Fria
guardai a porta da rua, Nosso Senhor dos Passos guarde a porta do meu quarto,
Nosso Senhor Crucificado guarde nóis na nossa cama deitado, com Deus nois deita,
com Deus nois nos levanta, com as graças de Deus e meu Divino Espiríto Santo
(ETNODOC, 2011).
Homi bão me deu posada, muié má me deu a cama, sala moiada e colchão de paia,
pra onde esse mal entrou por aí ele saia (ETNODOC, 2011).
Cristo nasceu espinhela caiu, Cristo morreu espinhela caiu, Cristo ressuscitou
espinhela voltou, com o poder de Deus e Maria Santíssima (ETNODOC, 2011).
Deus Nosso Pai que sois todo poder e bondade dai a luz aquele que procura a
verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade (ETNODOC, 2011).

Diante das entrevistas e dos relatos coletados, verifica-se que a dinâmica do ato de
benzer como prática de um bem cultural intangível é baseada no conhecimento trazido no
decorrer dos anos e do meio onde vivem os benzedeiros. A transmissão do ato de benzer
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também verifica-se possível em quase todos os relatos, assim como o interesse em que essa
manifestação cultural e de fé permaneça no cotidiano mineiro. O ato de benzer não se refere
apenas ao passado, mas ao presente e, nesse sentido, surge o interesse em registrá-lo enquanto
patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais.
Mundim, em entrevista ao Jornal Estado de Minas, afirma que
a intenção como o projeto de transformar o ato de benzer em Patrimônio Imaterial é
valorizar essa tradição em Minas. A valorização desse saber pode permitir aos
benzedeiros que repassem seus conhecimentos e se sintam valorizados (MUNDIM
apud EVANS, 2014, p. 4)

Assim, em Minas Gerais, o ato de benzer vai além de uma expressão de fé de seu
povo e figura como uma manifestação cultural da população, atuando como referência na
construção da identidade. Por isso, registrar esse bem de natureza imaterial é efetivar os ideais
de tempo, narrativa e memória dessa tradição, reconhecendo-o enquanto bem de natureza
imaterial e valorizando aqueles que praticam com a intenção de fazer o bem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O convívio com os vestígios do passado possibilita ao homem um sentimento de
segurança e conforto identitário, já que permite a inserção em um contexto que ampara e
justifica os costumes e as ações de hoje. Quando esse contexto denota de uma construção do
passado que possibilita a continuação de tradições e manifestações culturais vivas de seu
povo, é possível vislumbrar o sentimento de orgulho por manter viva parte de sua história e o
modo de viver de seus semelhantes.
Os saberes tradicionais se enquadram na esfera de sentimentos de permanência que
trazem ao homem moderno a sensação de orgulho pelas construções do passado. O ato de
benzer em Minas Gerais insere-se nesses saberes tradicionais, pois identifica a tradição
mineira que persiste com seus modos costumeiros e possibilita a dinâmica da transformação e
evolução de sua cultura.
A dinâmica da cultura torna possível pensar a história, o patrimônio e,
consequentemente, o bem imaterial como um processo de construção de saberes ao longo do
tempo, um processo de simbolismo, de sentidos, de representações da realidade e da oralidade
que se perpetua e transforma através das gerações, numa herança histórica viva, dinâmica e
não estática.
Nesse sentido, este trabalho buscou analisar o patrimônio cultural imaterial
estabelecendo sua construção teórica a partir dos ideais de tempo, narrativa e memória
propostos por Paul Ricoeur, analisando criticamente o instrumento do Registro do bem
intangível e, posteriormente, propondo o Registro no Livro dos Saberes do ato de benzer
como patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais.
Inicialmente, objetivou-se, a partir da análise dos termos cultura e patrimônio,
construir o ideal de patrimônio cultural como um bem jurídico a ser tutelado pelo Direito
Ambiental.
A cultura foi analisada como o conjunto de tradições de um povo, formado por suas
crenças, valores, religiões, lazer e pelos demais aspectos atuantes na formação de sua
identidade que permitem diferenciá-lo das demais sociedades. Diante disso, ponderou-se
também fundamentar esse conceito a partir da ótica de Bauman e Lima Vaz. Na visão de
ambos os autores, não é possível engessar a cultura numa construção teórica e estática, tratase de um processo em constante construção, dotado de uma multiplicidade de facetas que
exigem o engajamento na realidade que se pretende analisá-lo para o seu entendimento.
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Nos ideais propostos por Bauman, o conceito de cultura não pode se tornar absoluto,
mas deve ser visto como um redemoinho, um constante movimento de paradoxo lógico entre
liberdade e criatividade. Esses ideais podem ser conjugados com o pensamento de Lima Vaz,
que salienta a cultura como um universo que se transforma a todo instante. Nas palavras do
autor, cultura é um conjunto de pluriversos culturais, formada pela existência de vários
universos, cada um com sua própria identidade, mas que coexistem, se comunicam e se
transformam a todo instante.
Construído o conceito e o ideal de cultura, empenhou-se em conjugá-lo com a ciência
jurídica, fundamentando o direito à cultura e a real necessidade de se reconhecer que cada
indivíduo e cada grupo social deve ser livre para buscar os meios capazes de atingir o respeito
e a valorização de suas manifestações culturais. Defendeu-se, ainda, que ao Poder Público
cabe resguardar esse direito e possibilitar a todos o acesso aos diversos tipos de saberes, sejam
eles eruditos e/ou populares.
Entendido o conceito contemporâneo de cultura, tornou-se possível pensar o
patrimônio cultural enquanto valorização e proteção do passado, mas também – e não menos
importante – como um alicerce para o desenvolvimento da sociedade moderna, que procura
conectar elementos do seu passado como fundamento para sua evolução e para a criação de
uma sociedade globalizada e humanizada.
Transcorridas, com o passar dos anos, as concepções elitistas de patrimônio cultural
(que puderam ser visualizadas tanto na esfera internacional quanto nacional), a proteção dos
bens culturais comum a todos os povos foi sendo pensada no sentido de solidariedade entre os
Estados e seus povos. A construção de políticas públicas na esfera cultural tornou-se uma
realidade necessária na busca pelo reconhecimento da pluralidade cultural, na efetivação das
diretrizes constitucionais e, principalmente, na legitimação e garantia dos direitos
fundamentais.
Alcançado o ideal de patrimônio cultural em seu sentido lato, procurou-se delimitá-lo
em sua concepção imaterial e intangível a fim de se realizar um estudo crítico sobre o
Registro como forma de sua proteção. O bem cultural intangível analisado enquanto
patrimônio a ser protegido foi construído a partir de três ideais propostos pelo filósofo francês
Paul Ricoeur, quais sejam, tempo, narrativa e memória.
A existência e a necessidade de proteção do patrimônio cultural imaterial se
relacionam diretamente com esses três conceitos. O tempo proposto por Ricoeur se constrói a
partir das narrativas da experiência humana, que se modifica e se adapta com o transcorrer
dos anos e com as diferentes gerações.
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O tempo, enquanto construção social, é baseado na narrativa daqueles que o contam,
formado pelas memórias trazidas pelos diferentes grupos sociais que o compõem. A partir da
narrativa, torna-se possível a atribuição de valores e sentidos a um determinador lugar, um
ofício e um saber que referenciam e dão sentido a determinada população. A construção do
patrimônio cultural imaterial se dá a partir dessas narrativas, da rememoração de traços do
passado, de tradições vividas que são interpretadas por meio da oralidade, se moldando e se
adaptando com o viver no tempo presente.
O patrimônio cultural imaterial se relaciona diretamente com as questões de busca dos
lugares de memória para a construção de manifestações culturais que solidificam o sentimento
de pertencimento dos indivíduos no presente. A tradição e a memória figuram-se como
construção social e o Estado, ao implementar os ideais de patrimônio intangível, utiliza-se
dessa construção a fim de gerar coesão social e reconhecimento de determinada coletividade
como parte integrante de sua nação.
A fundamentação para a existência do patrimônio cultural imaterial encontra-se no
arcabouço do pluralismo democrático implementado pela Constituição Federal de 1988. O
instituto de tombamento já não era capaz de satisfazer a proteção da memória e da evolução
da cultura nacional, sendo necessária a instrumentalização de um novo meio de pensar o
patrimônio em suas diferentes formas, já que as diferentes matrizes culturais que compõem a
formação da sociedade brasileira já não se encaixavam no modelo estático e engessado de
proteção do patrimônio material.
Nessa perspectiva de proteger o bem cultural imaterial, intangível e vivo, surge o
Decreto nº 3.551/00, apresentando como instrumento jurídico de proteção o Registro do
patrimônio cultural imaterial.
Embora tenha surgido com seu caráter de inovação e avanço na proteção do bem
cultural imaterial, o estudo pormenorizado do Registro, enquanto instrumento de proteção,
possibilitou a constatação que este não mostra-se suficiente para proteger toda a dimensão
existente do bem intangível. A necessária conjugação do Registro com outros instrumentos
como o Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) e o Plano de Salvaguarda
salienta a necessidade de criação de um regime de proteção sui generis, ou seja, um
verdadeiro complexo de normas que , além da proteção e do simples registro da manifestação
cultural em Livros, possibilite a criação de uma política pública capaz de garantir a sua
permanência e fruição.
O estudo empenhou-se em demonstrar que, por se tratar de um patrimônio cultural
relativamente novo, o que se tem verificado é uma certa dificuldade por parte dos órgãos
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competentes para

compatibilizar os instrumentos de proteção existentes e a realidade

vivenciada pelos detentores dos bens culturais de natureza intangível.
O Direito e a esfera jurídica, ao proporem a compreensão da dimensão intangível do
patrimônio cultural, necessitam de um olhar menos burocrático e engessado, devendo
permitir o diálogo com outras esferas do saber, tais como a História, a Antropologia e a
Filosofia, na busca pela real proteção do patrimônio cultural imaterial.
A literatura jurídica específica acerca do patrimônio cultural imaterial ainda é escassa,
carecendo de pesquisas na área para uma possível compreensão de toda a dimensão existente
no bem cultural de origem imaterial. A partir da análise das legislações e doutrinas existentes,
outra lacuna encontrada no presente estudo pautou-se na forma de atuação do Poder Público
frente à proteção de um bem imaterial registrado.
O uso do poder de polícia em sua concepção clássica não se aplica a essa dimensão do
patrimônio cultural e, diante da incerteza de como atuar perante a uma manifestação cultural
dinâmica e viva, verifica-se a omissão do Poder Público acerca das ações que visem
prejudicar e extinguir o bem cultural imaterial.
A pretensão desta pesquisa foi contribuir com o estudo do patrimônio cultural
imaterial, lançando novos olhares sobre esse novo patrimônio que vem sendo construído e
alertando à ciência jurídica da real necessidade de construir instrumentos próprios que visem
resguardar e permitir o avanço das manifestações culturais formadoras da sociedade
brasileira.
Apesar das críticas tecidas ao instituto do Registro usado como instrumento único na
proteção do bem cultural imaterial e da precária atuação do Poder Público frente às agressões
e tentativas de dilapidar bens culturais já registrados, o presente estudo procurou apresentar o
ofício do ato de benzer em Minas Gerais como manifestação cultural imaterial que referencia
o povo mineiro e que merece um olhar especial e um estudo pormenorizado que possibilite o
seu registro no Livro dos Saberes como patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais.
Enraizada desde os primórdios da cultura mineira, a prática da benzeção atravessa o
tempo e retrata a relação com o sagrado existente entre aquele que benze e aquele que procura
a cura pelos males do corpo e da alma.
A partir da pesquisa documental e de campo, realizada por meio de entrevistas com
benzedeiros e benzedeiras, o estudo objetivou apresentar o ato de benzer enquanto tradição da
cultura de Minas Gerais, ressaltando que, para que se proponha o registro deste bem imaterial
como patrimônio cultural imaterial mineiro, faz-se necessária uma pesquisa com dimensões
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muito maiores, carecendo de profissionais de diferentes áreas para, inventariar toda a
dimensão dessa tradição.
A partir da pesquisa de campo realizada, foi possível verificar que o ato de benzer
ainda se encontra presente no cotidiano da população mineira e a prática de procurar essas
pessoas que cultivam o bem ainda se faz presente no dia a dia do mineiro, sendo perpetuada e
transmitida por meio da oralidade por diferentes gerações.
Por fim, é preciso pensar o patrimônio cultural imaterial como um processo de respeito
às diferentes culturas populares que formam a nação brasileira, indicando-lhes o caminho para
a preservação e fruição de suas manifestações culturais e não interferindo em seus modos de
fazer e seus saberes próprios. É necessário que a proteção ao patrimônio cultural imaterial não
se inicie a partir de imposições verticais. A população detentora de um bem de natureza
intangível precisa ser escutada e estar envolvida em seu processo de registro para que se criem
políticas públicas capazes de verdadeiramente resguardá-la a fim de que se desenvolva com
seus peculiares potenciais.
A política de proteção imaterial deve incentivar as manifestações culturais sem
descaracterizá-las. Alem disso, a interpretação desse novo patrimônio deve desvelar e ter
como premissa o respeito ao diferente e à diversidade, sem que haja qualquer tipo de
hierarquia entre as culturas. Como conclama Guimarães Rosa, “o mais importante e bonito do
mundo é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, mas que elas vão sempre mudando”29.

29

GUIMARÃES ROSA, João. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006/1956.
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ANEXOS
ANEXO I - Decreto no 42 505 de 15 de abril de 2002
Institui as formas de Registros de Bens Culturais de
Natureza Imaterial ou Intangível que constituem
patrimônio cultural de Minas Gerais.
Art. 1º - Ficam instituídas as formas de registro de bens culturais de natureza imaterial que
constituem o patrimônio cultural de Minas Gerais.
§ 1º - O registro dos bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural
mineiro será efetuado em quatro livros, a saber:
I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer
enraizados no cotidiano das comunidades;
II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a
vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida
social;
III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações literárias,
musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;
IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e
demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas.
§ 2º - Outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de bens culturais de
natureza imaterial que constituam patrimônio cultural mineiro e não se enquadrem nos livros
definidos no parágrafo anterior.
Art. 2º - A instauração do processo de registro de bens culturais de natureza imaterial cabe,
além dos órgãos e entidades públicas da área cultural, a qualquer cidadão, sociedade ou
associação civil.
Art. 3º - As propostas de registro, instruídas com documentação pertinente, serão dirigidas ao
Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais - IEPHA/MG.
§ 1º - O IEPHA/MG, sempre que necessário, orientará os proponentes na montagem do
processo.
§ 2º - O IEPHA/MG emitirá parecer sobre a proposta de registro que será publicado no
“Minas Gerais”, para fins de manifestação de interessados.
§ 3º - Decorridos 30 (trinta) dias da publicação do parecer, o processo será encaminhado ao
Conselho Curador do IEPHA/MG, que o incluirá na pauta de julgamento da sua próxima
reunião.
Art. 4º - No caso de decisão favorável do Conselho Curador, o bem será inscrito no livro
correspondente e receberá o título de “Patrimônio Cultural de Minas Gerais”.
Parágrafo único - Caberá ao Conselho Curador determinar a abertura, quando for o caso, de
novo Livro de Registro, em atendimento ao disposto no § 2º do artigo 1º deste Decreto.
Art. 5º - A decisão do Conselho será publicada no Minas Gerais.
Art. 6º - Os processos de registros ficarão sob a guarda da Superintendência de Documentação
Histórica1, vinculada à Diretoria de Proteção e Memória do IEPHA/MG, permanecendo
disponíveis para consulta.
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Art. 7º - Os processos relacionados à produção e ao consumo sistemático de bens de natureza
imaterial serão comunicados aos organismos federais e estaduais dos respectivos setores para
pronunciamento, no que concerne ao controle de qualidade e certificação de origem.
Art. 8º - O IEPHA/MG fará a reavaliação dos bens culturais registrados, pelo menos a cada
dez anos, e a encaminhará ao Conselho Curador, que decidirá sobre a revalidação do título de
“Patrimônio Cultural de Minas Gerais”, tendo em vista, sempre, o registro como referência
histórica do bem e sua relevância para a memória local e regional, e a identidade e formação
cultural das comunidades mineiras.
Parágrafo único - Negada a revalidação, será mantido apenas o registro, como referência
cultural de seu tempo.
Art. 9º - O Conselho Curador concederá o título de “Mestre das Artes de Minas Gerais” a
personalidades cujo desempenho notável e excepcional, em consagrada trajetória no campo
do patrimônio imaterial, seja notoriamente reconhecido por sua excelência criativa e
exemplaridade.
§ 1º - Aprovada a proposta, instruída com ampla documentação, nos termos dos artigos 2º e 3º
deste Decreto, o nome do “Mestre das Artes de Minas Gerais” será inscrito em seção própria a
ser aberta nos respectivos Livros de Registros do Patrimônio Imaterial.
§ 2º - O IEPHA/MG criará medalha e o diploma alusivos ao título de “Mestre das Artes de
Minas Gerais”, a serem entregues solenemente pelo Secretário de Estado da Cultura.
Art. 10 - Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da Cultura, o “Programa Estadual
do Patrimônio Imaterial”, visando à implementação de política específica de inventário,
referenciamento e valorização desse patrimônio.
Parágrafo único - A Secretaria de Estado da Cultura estabelecerá as bases para o
desenvolvimento do Programa de que trata este artigo.
Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário

133

ANEXO II – PORTARIA Nº 47, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008
Dispõe sobre os procedimentos e normas internas de
instrução dos processos de Registro de bens culturais de
natureza imaterial ou intangível, no âmbito do Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais - IEPHA/MG.
O Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais IEPHA/MG - no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto nas Leis Delegadas nº
81, de 29 de janeiro de 2003 e nº 170, de 25 de janeiro de 2007, c/c art. 11, I, do Decreto
44.780, de 16 de abril de 2008, bem como o Decreto nº 42.505, de 15 de abril de 2002,
RESOLVE:
Art. 1º Os processos de Registro de bens culturais de natureza imaterial ou intangível,
instruídos pela Gerência de Patrimônio Imaterial, obedecerão ao procedimento e às normas
definidos nessa portaria.
Art. 2º 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.
Art. 3º O requerimento para instauração do processo de Registro, instruído com
documentação pertinente, deverá ser enviado formalmente à Presidência do Instituto Estadual
de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG.
SS 1º A documentação pertinente consiste em:
I - identificação do requerente;
II - justificativa do requerimento;
III - denominação e descrição sumária do bem proposto para Registro, com a indicação dos
grupos sociais envolvidos, local, período e forma;
IV - informações históricas;
V - documentação fotográfica e audiovisual disponível e adequada à natureza do bem;
VI - referências documentais e bibliográficas disponíveis;
VII - declaração formal de representante da comunidade produtora do bem ou de seus
membros, expressando o interesse e anuência com a instauração do processo de Registro; e
VIII - informação sobre a existência (se houver) de proteção em nível federal ou municipal.
SS 2º Na hipótese de não observância do parágrafo anterior o requerente será oficiado para
que complemente a documentação do requerimento no prazo de 60 (sessenta) dias,
prorrogável mediante requerimento justificado, sob pena de arquivamento do pedido.
Art. 4º O requerimento será encaminhado à Diretoria de Proteção e Memória para emissão de
parecer acerca da instauração ou não do processo de Registro.
Art. 5º Caso o requerimento receba parecer desfavorável, o proponente poderá interpor
recurso no prazo de 10 (dez) dias.
SS 1º O recurso, devidamente fundamentado e instruído, será apresentado à Presidência do
IEPHA/MG.
SS 2º Com base no recurso apresentado, a Presidência do IEPHA/MG encaminhará o
requerimento à Diretoria de Proteção e Memória, que emitirá novo parecer no prazo de 30
(trinta) dias. Dessa decisão não caberá recurso.
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Art. 6º Caso o requerimento receba parecer favorável, será instaurado o processo de Registro
e o IEPHA/MG informará o requerente do início da instrução.
Art. 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.
Art. 8º A partir da abertura do processo de Registro do bem cultural, será formalizado Termo
de Compromisso entre o IEPHA/MG e demais responsáveis pela instrução técnica do
processo.
Art. 9º Na instrução do processo, serão considerados os atores sociais diretamente envolvidos
com o bem cultural objeto do Registro.
SS 1º Os atores sociais responsáveis pela transmissão de saberes e conhecimentos serão
indicados como mestres, e seus nomes e respectivos ofícios deverão constar de uma lista
indicativa para receber o título de "Mestre das Artes de Minas Gerais".
SS 2º Na hipótese do parágrafo anterior, poderão ser estabelecidas medidas de salvaguarda
visando apoiar a atividade de transmissão de saberes e habilidades dos mestres para as novas
gerações.
SS 3º A lista indicativa dos mestres, acrescida dos mestres inventariados no Inventário de
Proteção do Acervo Cultural do Estado de Minas Gerais - IPAC/MG -, será enviada ao
Conselho Estadual do Patrimônio Cultural - CONEP -, anualmente, para deliberação da
concessão do título.
Art. 10. Deverá ser providenciada, durante a instrução técnica do processo de Registro,
autorização de uso de imagens e depoimentos, bem como a cessão gratuita de direitos autorais
em relação aos documentos técnicos produzidos, em favor do IEPHA/MG, com a finalidade
de possibilitar a divulgação e promoção do bem cultural objeto do Registro.
Art. 11. Finalizada a fase de pesquisa e documentação, o material produzido será
sistematizado na elaboração do Dossiê Técnico.
SS 1º Esse Dossiê será produzido por equipe técnica interdisciplinar especialmente formada
em função da categoria do bem cultural e que deverá atuar em todas as etapas de pesquisa e
redação dos textos de acordo com a metodologia adotada pelo IEPHA/MG.
SS 2º A estrutura do Dossiê Técnico poderá variar conforme a categoria do bem cultural,
devendo contemplar obrigatoriamente os seguintes itens de conteúdo:
I - descrição pormenorizada do bem que possibilite a apreensão de sua complexidade e que
contemple: a identificação de atores e significados atribuídos ao bem; processos de produção,
circulação e consumo; contexto cultural específico e outras informações pertinentes;
II - referências à formação e à continuidade histórica do bem, assim como às transformações
sofridas por ele ao longo do tempo;
III - referências bibliográficas e documentais pertinentes;
IV - produção de registros audiovisuais de caráter etnográfico que contemplem os aspectos
culturalmente relevantes do bem, a exemplo dos mencionados nos incisos I e II acima;
V - reunião de publicações, registros audiovisuais existentes, materiais informativos em
diferentes mídias e outros produtos que complementem a instrução e ampliem o
conhecimento sobre o bem; e
VI - Plano de Salvaguarda.
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SS 3º No Plano de Salvaguarda, mencionado no inciso VI do parágrafo anterior, deverá
constar a avaliação das condições em que o bem se encontra, com descrição e análise de
riscos potenciais e efetivos à sua continuidade. Com base nesse diagnóstico serão propostas
diretrizes e ações para a salvaguarda do bem, dentre as quais se destaca: o direito de usufruto
às comunidades detentoras de conhecimento tradicional vinculado ao patrimônio genético
nacional e as medidas de apoio à transmissão de saberes e habilidades, quando for o caso da
identificação de mestres.
SS 4º Na normatização dos textos do Dossiê Técnico deverão ser observadas as regras gerais
estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pelo Manual de
Redação da Presidência da República.
Art. 12. Com base na análise do Dossiê Técnico o IEPHA/MG emitirá parecer técnico
conclusivo recomendando ou não o Registro do bem cultural.
Art. 13. Fica estabelecido o prazo de 18 (dezoito) meses para a instrução técnica do processo,
prorrogáveis mediante justificativa aprovada pelo Presidente do IEPHA/MG.
Art. 14. Após a conclusão da instrução técnica do processo de registro será publicado no
"Minas Gerais" o extrato do parecer técnico do IEPHA/MG, para que a sociedade se
manifeste.
SS 1º O extrato do parecer deverá ser amplamente divulgado pelo IEPHA/MG no limite de
suas possibilidades orçamentárias e, obrigatoriamente, na página da instituição na Internet.
SS 2º As manifestações formais da sociedade serão dirigidas ao Presidente do IEPHA/MG e
juntadas ao processo de Registro para exame técnico.
Art. 15. Decorridos 30 (trinta) dias da publicação do extrato do parecer, o processo de
Registro será encaminhado ao CONEP, que o incluirá na pauta de julgamento da sua próxima
reunião.
SS 1º No caso de decisão favorável do CONEP, o bem será inscrito no Livro de Registro
correspondente e receberá o título de "Patrimônio Cultural de Minas Gerais".
SS 2º Se a decisão do CONEP for contrária ao Registro, o IEPHA/MG arquivará o processo e
comunicará o ato formalmente ao requerente.
SS 3º Qualquer que seja a decisão do CONEP, esta será publicada no "Minas Gerais".
Art. 16. Para atender a demanda específica e com base em parecer circunstanciado, o
IEPHA/MG solicitará ao CONEP a abertura de novo Livro de Registro para a inscrição de
bens culturais de natureza imaterial, conforme disposto no art. 1º, SS 2º do Decreto nº 42.505,
de 15 de abril de 2002.
Art. 17. Após a decisão do CONEP, os processos relacionados à produção e ao consumo
sistemático de bens de natureza imaterial serão comunicados aos organismos federais e
estaduais dos respectivos setores para pronunciamento, no que concerne ao controle de
qualidade e certificação de origem.
Parágrafo único. O IEPHA/MG, no âmbito dessas comunicações, deverá alertar para os
direitos coletivos relacionados a esses bens, bem como sobre os possíveis riscos de uma
exploração econômica indevida dos mesmos, com a conseqüente desagregação de seu
contexto cultural.
Art. 18. 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
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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".
SS 1º A decisão do CONEP de revalidar ou não o título será averbada pelo IEPHA/MG à
margem da inscrição do bem no Livro de Registro correspondente.
SS 2º Negada a revalidação do título pelo CONEP, o registro do bem será mantido apenas
como referência cultural de seu tempo, de acordo com o art. 8º, parágrafo único do Decreto nº
42.505, de 2002.
SS 3º A decisão do CONEP deverá ser publicada no "Minas Gerais".
Art. 19. O processo de Registro será instruído com documentos administrativos e técnicos, a
partir da seguinte ordenação:
I - Termo de Abertura e Autuação assinado pelo Presidente do IEPHA/MG e do qual deverá
constar o número estabelecido para tramitação do processo no CONEP;
II - documentação encaminhada pelo proponente;
III - Parecer da Diretoria de Proteção e Memória favorável a instauração do processo de
Registro;
IV - Termo de Compromisso assinado pelos responsáveis pela instrução técnica do processo
de Registro;
V - Autorizações e cessão de direitos autorais;
VI - Dossiê Técnico;
VII - parecer técnico conclusivo do IEPHA/MG;
VIII - cópia da publicação do extrato de parecer técnico do IEPHA/MG;
IX - cópia da manifestação de interessados, quando houver;
X - cópia do exame técnico da manifestação de interessados, quando houver;
XI - parecer do conselheiro designado como relator do processo de Registro;
XII - cópia da ata da reunião do CONEP com a decisão final sobre o Registro;
XIII - cópia da publicação da deliberação do CONEP;
XIV - comunicações enviadas aos organismos federais e estaduais, quando se tratar de
processo relacionado à produção e ao consumo sistemático de bens de natureza imaterial;
XV - cópia do Parecer da Diretoria de Proteção e Memória com a reavaliação do bem cultural
registrado, quando for o caso;
XVI - cópia da decisão do CONEP relativa à revalidação do título de "Patrimônio Cultural de
Minas Gerais", quando for o caso.
Parágrafo único. O processo de Registro poderá ser constituído de um ou mais volumes,
sendo que todas as folhas deverão ser numeradas seqüencialmente e rubricadas, devendo-se
registrar o número total de volumes que compõe o processo como um todo.
Art. 20. O IEPHA/MG promoverá as ações necessárias à guarda, acesso e conservação dos
documentos que constam dos processos de Registro, reiterando-se a necessidade constante de
atualização tecnológica dos suportes documentais de caráter audiovisual.
Art. 21. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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ANEXO III – Orientação a pedidos de Registro de Patrimônio Cultural Imaterial
1. Formalização do Pedido
Envio de requerimento em documento original, datado, assinado e protocolado, acompanhado
das seguintes informações e documentos:
I. Identificação e informe sobre o proponente, pessoa física ou jurídica ou, ainda,
coletiva informal;
II. Justificativa do pedido;
III. Denominação e descrição do bem proposto para registro, com indicação da
participação e/ou atuação dos grupos sociais envolvidos, de onde ocorre ou se situa, do
período e da forma em que ocorre;
IV. Informações históricas básicas sobre o bem e sobre o(s) município(s);
V. Documentação multimídia adequada à natureza do bem, tais como fotografias,
mapa do município/região/Estado, desenhos, vídeos, filmes, gravações sonoras;
VI. Referências documentais e bibliográficas disponíveis;
VII. Declaração formal de representante da comunidade detentora do bem, ou de seus
membros, expressando o interesse e a anuência com a instauração do processo de
Registro.
2. Avaliação técnica
2.a. Recomendações de formalização (ver item 1. Formalização do Pedido).
2.b. Recomendações de instrução (ver item 2. Abertura do Processo).
3. Abertura do Processo
3.a. Formação de equipe de instrução do processo.
3.b. Consulta aos segmentos envolvidos.
3.c. Documentação normativa.
3.d. Documentação técnica: montagem do dossiê, realização de Inventário, registro
audiovisual, textos complementares. A documentação deve conter no mínimo:
I. Descrição pormenorizada do bem que possibilite a apreensão de sua complexidade e
contemple a identificação de atores e significados atribuídos ao bem; processos de
produção, circulação e consumo; contexto cultural específico e outras informações
pertinentes;
II. Referências à formação e continuidade histórica do bem, assim como às
transformações ocorridas ao longo do tempo;
III. Referências bibliográficas e documentais pertinentes;
IV. Produção de registros audiovisuais de caráter etnográfico que contemplem os
aspectos culturalmente relevantes do bem, a exemplo dos mencionados nos itens I e II
deste artigo;
V. Reunião de publicações, registros audiovisuais existentes, materiais informativos
em diferentes mídias e outros produtos que complementem a instrução e ampliem o
conhecimento sobre o bem;
VI. Avaliação das condições em que o bem se encontra, com descrição e análise de
riscos potenciais e efetivos à sua continuidade;
VII. Proposição de ações e critérios de salvaguarda do bem cultural;
VIII. Parecer técnico e parecer dos proponentes.
4. Titulação
4.a. Apresentação ao Conselho Estadual do Patrimônio Cultural – CONEP –: aprovação ou
não e/ou complementação do processo.
4.b. Emissão de ato declaratório, caso o Registro tenha sido aprovado.
4.c. Revalidação a cada dez anos, de acordo com Decreto 42.505/2002.
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ANEXO IV – QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO

1. Data:
2. Nome (como é conhecido):
3. Data de nascimento:
4. Sexo:
5. Endereço:
6. Estado Civil:
7. Qual a sua relação com a atividade? (ato de benzer)
8. Como, quando, onde é com quem aprendeu esta atividade?
9. Quais os motivos que levaram a prática da atividade? (prática religiosa, meio de vida,
etc)?
10. Há quantos anos pratica efetivamente a atividade?
11. Qual a periodicidade da atividade?
12. Quem é o público?
13. Como é feito o processo de benzimento? (matérias prima, instrumentos, trajes e
objetos próprios, músicas e orações)
14. Recorda-se de mudanças nos modos de fazer e matérias primas com o passar dos
anos?
15. Ensina ou já ensinou a outros? É possível a transmissão desse saber?
16. Participa, participou ou tem conhecimento de alguma associação de benzedeiros ou
encontros realizados com detentores do ofício? Acha viável a existência?
17. Qual a importância da atividade? Acha importante a continuação da tradição para as
próximas gerações?

