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Resumo 

O homem é o próprio viés entre conservar e evoluir, assim como a cultura é o diálogo 

entre passado e futuro. Tudo que nos cerca carrega consigo a consideração histórica e 

vivencial de algum motivo ou necessidade. O homem é um ser incansável em suas 

produções, há registros de atuações constantes em todas as suas formas de existência. 

Toda manifestação humana é cultura, ou seja, a forma prática de viver e construir suas 

relações e imagens como vestimentas, alimentação, religião, linguagem e formas de 

comunicação, habilidades, danças, músicas, artefatos e grupos sociais. As intervenções 

do homem na sociedade criam-se os patrimônios que são as conseqüências de certa 

cultura em determinado tempo e espaço, assim a cultura é contada por meio das 

construções, costumes, crenças e tudo o que cerca.  A preocupação com o patrimônio 

histórico no Brasil torna-se clara a partir dos anos 30 e, seqüencialmente, as leis surgem 

com o intuito de reforçar a seguridade da cultura seja na representação física ou 

comportamental, assim nomeado como patrimônios materiais e imateriais.  O objetivo 

desse estudo visa delinear no viés temporal os cuidados na criação de leis, normas e 

regimentos que salientam a preservação dos patrimônios imateriais assim como suas 

nuances de modificações seguindo as necessidades de cada momento histórico. A 

pesquisa bibliográfica foi efetivada por meio do site do Instituto do Patrimônio Artístico 

Nacional (IPHAN) numa explanação cronológica das normas que buscaram zelar pelo 

patrimônio imaterial, onde foi passível de observar os registros dos patrimônios 

imateriais e sua crescente abrangência regional. 
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Abstract  

 

The man 's own bias between conserve and evolve as well as the culture is the dialogue 

between past and future . Everything around us carries the historical and experiential 

account of any reason or necessity . The man is a tireless be in their productions , there 

are records of actions contained in all forms of existence . Every human culture is 

manifestation , ie , the practical way of living and building their relationships and 

images as clothing , food , religion , language and forms of communication , skills , 

dances , music , artifacts and social groups . The interventions of man in society it 

creates the assets that are the consequences of a certain culture at a certain time and 



space, so the culture is told through the buildings , customs, beliefs and everything 

surrounding . The concern with the historical heritage in Brazil becomes clear from the 

30s and sequentially laws arise in order to strengthen security culture is the physical or 

behavioral representation , named as tangible and intangible heritage . The aim of this 

study is to delineate the temporal bias care in creating laws, rules and regulations that 

emphasize the preservation of intangible heritage as well as its nuances of modifications 

following the needs of each historical moment . A literature search was carried out 

through the Institute for National Artistic Heritage ( IPHAN ) site in a chronological 

explanation of the rules that sought to ensure the intangible heritage , which was likely 

to observe the records of intangible heritage and its growing regional coverage . 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 O homem busca a proteção de sua própria história, de sua origem e rastros. A 

identidade torna-se preservada quando se preservam os patrimônios históricos. Saber os 

motivos da realidade parece garantir o presente e investir no futuro. A miscigenação 

sempre foi presente em todos os momentos e locais do Brasil, seja intra ou enter 

populações, o endógeno se torna explícito. Os patrimônios permitem as pessoas a 

criarem suas representações, a sustentar sua identidade e a trabalhar a memória na 

constante simbologia retratada nos “jeitos de fazer” e construções físicas.  

Cabe ao Poder Público vincular história, normas e homens na busca constante de 

preservar a identidade da população e desenvolver ainda mais o processo de 

nacionalidade. O monumento de memória cultural é feito dos dilemas do cotidiano, 

onde a soma dos símbolos acaba por formar a identidade coletiva. 

Os patrimônios imateriais competem aos bens intangíveis que formam a cultura. 

.  A cultura faz parte do homem, é inevitável e inerente, esta proporciona o 

conhecimento, as técnicas, as habilidades e sua identidade. A cultura é, ao mesmo 

tempo, aprendida e compartilhada, é no fazer e refazer que se constitui a cultura que 

permeia a vida social. Com os comportamentos estabelecidos, a linguagem efetuada e a 

vinculação a um grupo realizada, aparecem concomitantemente, as expressões de troca 

com o mundo: religião, culinária, vestimentas, crenças, danças, músicas, brincadeiras, 

artefatos e artesanatos, aqui se encontra o processo de identificação, ou seja, a 

identidade cultural e o sentimento de “re-conhecer” a um grupo, sentimento de 

vinculação na construção da identidade. O conteúdo imaterial se passa de geração a 

geração de maneira espontânea e evolutiva. 

No artigo seqüente estabelece que o patrimônio cultural brasileiro é constituído 

pelos 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; incluindo as formas de expressão, os modos de 

criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas. Incluem também as 

obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artísticas culturais assim como os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

Cabe a União, com a participação da comunidade, promover e proteger o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 



Ressalta ainda a Constituição que os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão 

punidos sob a Lei. 

Data de 2000 a lei que instituiu as diretrizes para uma política federal para a 

preservação do patrimônio imaterial no âmbito do IPHAN. O Decreto nº 3.551, 

viabilizou projetos de identificação, reconhecimento, proteção e promoção da dimensão 

imaterial do patrimônio cultural. O objetivo principal do decreto é implementar a 

política de  inventário e outras formas de registro do patrimônio imaterial. 

A cultura é a imagem de um grupo e a sua manifestação social. Registrar e 

compreender a dimensão imaginária, o simbólico e sua representatividade é atuar 

diretamente na identidade da sociedade. A cultura é híbrida, conjugada constantemente 

com novas adaptações. Esta é gerada no passado e vivenciada no presente. Resgatar a 

memória é reconhecer sua história (RIBEIRO, 2013).  

As particularidades do patrimônio cultural imaterial da região não possuem 

caracterização e formato delineado, sem tal embasamento torna-se impossível pensar 

numa política articulada e de acordo com os anseios e necessidades das comunidades e 

gestores locais. Preservar o patrimônio imaterial é preservar parte importante da 

identidade. O objetivo desse artigo é esboçar as leis regulamentadoras do Patrimônio 

Imaterial assim como apresentar os Patrimônios já existentes dessa classificação, 

realizando um desenho da preocupação atual com a memória que é a vinculação entre as 

gerações e regiões. 

 

    

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Cultura: desenho social 

Pouco se relata sobre homens que, por algum motivo extraordinário, viveram de 

forma isolada. O comportamento humano está pautado na relação de troca constante e 

complementação no outro. A base de vivência é grupal e situada no outro. O homem se 

orienta no grupo e neste constrói suas interações, seja de conotação explícita, implícita, 

material ou psíquica.  

O homem é cercado por uma comunidade, ou várias, e nela edifica sua estrutura 

funcional. Sawaia (1996) aponta comunidade como interação coletiva, esse produto de 

“interação” mantém os membros unidos com certa identidade e, além de tudo, produtor 

de uma forma própria de organização.  

Bosi (1987) fomenta a impossibilidade de se pensar numa cultura única 

nacional, ou seja, a cultura não é homogênea. A sua admissão é de caráter plural, 

resultado de um processo de inúmeras e oposições no tempo e no espaço. As 

imbricações de miscigenação racial, de formação de grupos e de relevo, formam a 

contemporaneidade cultural. 

Cada pessoa possui sua história endógena e exógena, ou seja, o seu próprio 

enredo e a condição histórica de seu meio. Bosi (1987) ressalta que a cultura é cíclica, o 

fazer e o retroceder das situações acontecem de maneira ao retorno situacional, ou seja, 

a memória tem seu enraizamento próprio de vigência e necessidade.  

 

 
 



 
Toda sociedade possui um modo de vida ou, de acordo com a nossa 

terminologia, uma cultura, que define modos apropriados ou necessários de 

pensar, agir e sentir. [...] Na fala convencional, refere-se às coisas mais 

elevadas da vida – a Pintura, a Música, a Escultura, a Filosofia; o adjetivo 

culto convizinha de educado ou requintado. Em Sociologia a cultura se refere 

á totalidade do que aprendem os indivíduos como membros da sociedade. A 

velha (1871) mas ainda citadíssima definição de Tylor indica-lhe a 

amplitude: a cultura é todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, 
moral, lei, costume e quaisquer aptidões adquiridas pelo homem como 

membro da sociedade (CHINOY, 1993, p.56). 

 

Para Burke (2010) cultura é uma palavra imprecisa, com muitas definições 

concorrentes, sendo usada pelo autor a significância de atitudes e valores partilhados e 

as formas simbólicas (apresentações, objetos artesanais) em que eles são expressos ou 

encarnados. “A cultura nessa acepção faz parte de todo um modo de vida, mas não é 

idêntica a ele.” (BURKE, 2010, p.11) 
 

A cultura se apresenta como o conjunto de transformações, apropriações e 

interpretações que o homem realiza junto à natureza. Assim, de início, tem-se 

um pressuposto determinante na noção: a cultura surge na relação homem-

natureza. (LOPES, 1995, p.23) 

Assim, o homem sempre transforma seu meio e re-transforma a sociedade, 

fazendo dela uma realidade que o satisfaça quanto às necessidades, ideais ou outros 

fatores. O homem permeia sua vivencia de ações e manifestações que resultam em 

traços de convívio, ou seja, sua cultura. Não há homem sem traços culturais.  

Chinoy (1993) aponta a cultura como a herança social e, conseqüentemente, os padrões 

sociais são pré-determinados pelos ancestrais, assim, a liberdade do homem já nasce castrada e 
determinada. As mudanças ocorrem dentro de um limiar. 

Toda cultura é aliada de forma singular a identidade social de uma comunidade, grupo 

ou aldeias culturais cercado de princípios simbólicos e figurativos. Lopes (1995) enfatiza que 
toda relação é permeada de intencionalidades e simbologias, seja nas relações de necessidade ou 

prazer. Assim, nenhuma ação é somente um comportamento isolado, para todo comportamento 

há um conteúdo latente implícito. Há também que a cultura acaba sendo um resultado, em sua 
maioria das vezes, aceito pela sociedade ou não, passível de reprodução no meio.  

O homem é um ser relacional, é na comunidade geográfica ou psicossocial que a vida 

cotidiana é vivida e construída. As relações formam laços, criam suas representações, níveis de 

consciência, identificação e pertinências dos indivíduos ao grupo. Todo homem pertence a um 
grupo. O sujeito se forma na relação e nela se transforma (CAMPOS, 1996).  

Contudo, a identidade cultural é esse conjunto das características de um povo, resultado 

da interação dos membros da sociedade e da sua forma de interação entre, a natureza e com o 
mundo. Entende-se que a identidade são as tradições, a religião, a música, a culinária, a cultura, 

o modo de vestir, de falar, entre outros, que representam os hábitos de uma nação, população, 

grupo ou subgrupo. 

 



A noção de identidade está associada tanto na similititude, concordância, 

uniformidade quanto a singularidade do indivíduo. O campo semântico do termo já 

reflete a complexidade do conceito, apresentando significações praticamente 

opostas. Trata-se de um lado do caráter daquilo que é idêntico, isto é, de seres ou 

objetos perfeitamente semelhantes ainda que distintos e, nesse caso, a identidade é o 

fato de ser semelhante a outros. Por outro lado, ela é característica do que é único e 

assim se distingue e diferencia totalmente dos outros. A identidade se apresenta, 

desse modo, em sua própria definição como sendo ao mesmo tempo aquilo que se 

distingue e diferencia totalmente dos outros (CHAMON, 2003, p.23). 

 

O homem é o diferente dentre os iguais, ou seja, embora tenha sua diferenciação 

psíquica e o caráter de unicidade, acaba por se assemelhar e pertencer às suas 

igualdades. O sujeito diferente dentro do comum. Isso é a identidade cultural e o 

sentimento de pertencente a um grupo.    Embora haja a singularidade do ser e a 

individualidade, há também a contraposição do grupo e a avaliação com relação ao 

outro.  

Assim, é visto que a cultura é agente e passivo, figura e fundo de uma mesma 

paisagem real do mundo exógeno. O homem é resultado da cultura ao mesmo tempo 

que é seu criador. 

 

2.2 Cultura: Material e Imaterial 

 

Na busca da conservação das histórias e manutenção da cultura, muito se procura 

proteger os patrimônios: cultural material e cultural imaterial, sendo importante ressaltar suas 
definições segundo normas do IPHAN. 

 
O patrimônio cultural não se restringe apenas a imóveis oficiais isolados, 

igrejas ou palácios, mas na sua concepção contemporânea se estende a 

imóveis particulares, trechos urbanos e até ambientes naturais e importância 

paisagística, passando por imagens, mobiliários, utensílios e outros bens 

móveis. (IPHAN, 2013)   

 

Assim a cultura material é caracterizada pela sua forma tangível, mensurável e existente 

a ponto de ser notada nitidamente no conteúdo palpável de uma sociedade. 

O patrimônio cultural atua diretamente ao mercado cultural, podendo ser utilizado como 
fonte de abastecimento de turismo local, sendo potencial de investimentos e possível 

desenvolvimento local.  

Os bens culturais de origem imaterial dizem respeito àquelas práticas 
e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e 

modos de fazer; celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, 

musicais ou ludicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários 
que abrigam práticas culturais coletivas). (IPHAN, 2013)   

 

O patrimônio cultural imaterial se transmite de geração a geração e geralmente faz parte 

da cultura popular, são as cantigas de roda, as brincadeiras de determinada época e local, as 
crenças, simpatias, rituais religiosos ou crendices populares. É a forma com que cada subgrupo 

ou sociedade se manifesta em sua forma simples de viver ou se relacionar, seja com a natureza 

ou pessoas.  



Geralmente esses comportamentos se perpassam pelo inotório e casual. Por fazer parte 

da rotina acabam sendo preteridos em suas observações e anotações. São corriqueiros e evoluem 

gradativamente, concomitante a tecnologia, inovações e mudanças de hábitos. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) usa o 
termo Patrimônio Intangível, ou seja, é o que permeia as vivências e as formas do homem ser e 

agir. É o abstrato se transformando em concreto, o imensurável em mensurável. Ao criar um 

artefato há os sinais intrínsecos de sua forma de pensar e se colocar no mundo.  
Lemos (2000) foca o homem como o constante reprodutor simbólico de sua ação no 

mundo. Todo o saber cultural expõe um saber anterior e predominante. A memória social é 

formada em cada ação, em cada artefato e em cada necessidade. O homem é um acervo vivo de 
sua própria história e contexto. 

Muitas ações culturais se perderam ao longo da história e evolução. O comportamento 

humano muda num processo contínuo e freqüente onde, ações antes efetuadas, acabam se 

perdendo ao longo de novas condutas, adaptações e necessidades. 
 

[...] o Patrimônio Cultural de uma sociedade ou de uma região ou de uma 

nação é bastante diverisficado, sofrendo permanentemente alterações, e 

nunca houve ao longo de toda história da humanidade critérios e interesses 

permanentes voltados à preservação de artefatos do povo, selecionados sob 

qualquer ótica que fosse.  Cremos que sempre se colecionou coisas 

importantes, como jóias, dinheiro, objetos valiosos, obras de arte. [...] nunca 
se ateve, porém, à preocupação de registrar estágios culturais já ultrapassados 

de toda uma comunidade.  (LEMOS, 2000, p.21-22) 

Thompson (2011) reforça o pensamento que uma cultura conservadora, que recorre a 

costumes tradicionais, precisa de constante reforço em sua manutenção, ou seja, há 

possibilidade de se manter uma cultura ou memória da mesma na constituição figurativa da 
sociedade. 

Atualmente a mídia aos poucos volta sua atenção às representações e acervos históricos, 

há a iniciação de busca nas gerações passadas e uma tendência na preocupação da conservação 
patrimonial, tanto em suas construções materiais quanto imateriais, ou seja, Patrimônio Cultural. 

Hugues de Varine-Boham (apud Lemos, 2000, p. 8-10) sugere que o Patrimônio 

Cultural seja dividido em três grandes categorias de elementos: 

1) São os elementos pertencentes à natureza, ao meio ambiente. Estão 
associados à esse grupos os elementos: clima, vegetação, rios, águas, ... 

2) Refere-se ao conhecimento, às técnicas, ao saber e ao saber fazer. São 

os elementos não tangíveis do Patrimônio Cultural. Compreende a capacidade de 
sobrevivência do homem no meio ambiente e, conseqüentemente, suas adaptações como 

saber esculpir uma árvore, polir uma pedra, tecer o pano da coberta da cama e rezar a 

determinados “santos”. São elementos do saber. 

3) Reúne os chamados bens culturais que englobam toda sorte de coisas, 

objetos, artefatos e construções obtidas a partir do meio ambiente e do saber fazer.  

Os artefatos possuem uma conotação muito marcante entre a relação homem-
natureza e, assim, contudo na construção da sociedade vigente.  

 

Assim, um objeto isolado de seu contexto deve ser entendido como um 

fragmento, ou um segmento, de uma ampla urdidura de dependências e 

entrelaçamentos de necessidades e interesses satisfeitos dentro das 
possibilidades locais da sociedade a que ele pertence ou pertenceu. (LEMOS, 

2000, p.11) 

Pode-se ressaltar que os artefatos possuem uma vasta amplitude de vida útil e, além 

disso, a capacidade de gerar outros artefatos como o caso de ferramentas e máquinas. Tais 

objetos marcam uma circunstância da necessidade do homem naquele período vigente, uma 



forma de adaptação social, uma cultura como causadora e conseqüência e, acima de tudo, a 

forma de ação em especial daquele grupo realizador. 

Todos os artefatos estão contidos num contexto propriamente dito, numa época, numa 

parte da história, numa cultura complexa pela sua confecção contínua no emaranhado social. As 
transformações de usos e costumes também fornecem a necessidade das modificações dos 

artefatos. As influências ocorrem a todo instante. Estamos em contato com novas culturas, 

novas vivências e novos costumes, tal fato estimula ainda mais a criação de novos artefatos ou a 
adaptação dos já existentes. 

Enraizado no cotidiano das comunidades e vinculado ao seu território e às 

suas condições materiais de existência, o patrimônio imaterial é transmitido 

de geração a geração e constantemente recriado e apropriado por indivíduos e 

grupos sociais como importantes elementos de sua identidade. (IPHAN, 

2014)  

A interação entre cultura material e imaterial ocorre a todo o momento, ou seja, o 
imaterial proporciona a criação do material. Da forma com que se pensa, se acredita e se vive é 

que ocorre a criação de novos artesafatos que sustentem a forma de agir no mundo e se 

reintegrar no social, que por sua vez reinventará o pensar sobre a matéria. 

O processo cultural e as novas organizações constroem acervos e novos contextos. A 

indústria acelerou todo o processo de produção e vomitou na sociedade uma tecnologia 

uniformizada e “padronizada”: a comunicação tudo ensina, tudo informa e tudo condiciona. 

(LEMOS, 2000) 

Antes, com o trabalho artesanal, os objetos eram criados num encaixe dirigido na 

satisfação individual ou para determinado grupo, com a fabricação de maneira massificada, os 

objetos acabam por sobrepor as necessidades.  

Muito dos vestígios de povos foi perdido com o tempo e com a falta de interesse em 

zelar as particularidades corriqueiras do cotidiano. A memória se perdeu junto a documentos, 

relatos, imagens e artefatos. A preservação cultural resgata as origens e formações e permitindo 
conservar um retrato real do Brasil e permite o alinhavo entre o passado e presente. (SOUZA, 

2012) 

 

2.3 IPHAN  

   

Pelo Decreto nº 24.735 de 1934 foi implantado oficialmente no Brasil o primeiro 

órgão com a finalidade de zelar e preservar a história nacional através de monumentos e 

iniciação do arquivo histórico de patrimônios, ou seja, a Inspetoria de Monumentos 

Nacionais (IPM). Neste período a preocupação vigente que inspirou a necessidade ao 

Poder Executivo em assegurar tal fato por decreto foi impedir que objetos antigos que 

referenciassem a história brasileira, saíssem de país num processo de comercialização 

de antiguidades, assim como a expansão da reforma urbana que poderia acabar com as 

edificações históricas monumentais.  

Em treze de janeiro de 1937, da Organização ao Ministério da Educação e Saúde 

Pública, o Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil decreta a Lei nº 378, 

onde fundamenta o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), 

com a finalidade de promover, em todo o país e de modo permanente, o tombamento, a 

conservação, o enriquecimento e o conhecimento do patrimônio histórico e artístico 

nacional. (IPHAN, 2014) 

De acordo com a descoberta de novas necessidades e cuidados com a 

preservação dos patrimônios culturais, os serviços e institutos foram se adequando num 

processo evolutivo até ser o IPHAN nos dias atuais (IPHAN 2014):  

 



Tabela 1: Apresentação das Instituições Governamentais e Leis que provêm a conservação do Patrimônio 

Cultural. 

 1936 - Criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

 1937 - Lei nº 378 que implanta o SPHAN. 

 1937  -  Decreto-Lei nº 25 regulamenta as atividades do SPHAN. 

 1946  - O SPHAN tem o seu nome alterado para Departamento do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (DPHAN). 

 1970 - O DPHAN é passa a ser nomeado como Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). 

 1979 - O IPHAN é dividido em SPHAN (Secretaria), na condição de órgão normativo, e na 

Fundação Nacional Pró-Memória (FNPM), como órgão executivo. 

 1990 - A SPHAN e a FNPM foram extintas para darem lugar ao Instituto Brasileiro do 

Patrimônio Cultural (IBPC). 

 1994 - Medida Privisória nº 752 transforma o IBPC em Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional. 

Fonte: Autor, 2014. (IPHAN, 2014) 

 

 

“O IPHAN está presente nos estados e municípios, atuando pela preservação e 

dando apoio às comunidades” (IPHAN, 2014). Existem unidades espalhadas por todo o 

Brasil. Um Departamento exclusivo administra e realiza pesquisa sobre o Patrimônio 

Imaterial, centralizando as pesquisas e inventários: 

 

Figura 1: Recorte do Organograma do IPHAN. 

 
Fonte: IPHAN, 2014 

 

 

Na portaria nº 92, de 5 de julho de 2012, 2º Artigo, fica explícito que: 

 

O IPHAN tem como missão promover e coordenar o processo de preservação 

do patrimônio cultural brasileiro visando fortalecer identidades, garantir o 



direito à memória e contribuir para o desenvolvimento sócio-econômico do 

País. (IPHAN, 2014) 

 

A finalidade do IPHAN é sua atuação direta com a população e seu 

enraizamento cultural pautado na forma direcionada e científica de proteger a história, 

além de promover o desenvolvimento buscando o foco da construção de cada região e 

realidade. 

Um dos principais enfoques do IPHAN é atuar no processo educacional da 

cultura promovendo ações constantes junto à instituições que acionem a preservação e 

cuidados para com a história nacional. São seis pilares de fundamentação de toda a 

estrutura do IPHAN (IPHAN, 2014):  

i. Banco de Dados de Bens Culturais Registrados (BCR); 

ii. Banco de Dados de Consulta e Bens Culturais Procurados; 

iii. Sistema de Acompanhamento e Cadastramento (SACCTA); 

iv. Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão; 

v. Sistema de Gerenciamento de Patrimônio Arqueológico; 

vi. Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIC); 

A primeira ação do IPHAN foi trabalhar a questão do levantamento de bens 

materiais existentes no Brasil e sua localização geográfica, tal preocupação até hoje 

fundamenta a situação de pesquisa e organização de inventários promovidos e mantidos 

pelo Instituto, tanto que em 1937 há o Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro, que 

determina a criação de quatro livros: Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico, Livro do Tombo Histórico, Livro do Tombo das Belas – Artes e Livro dos 

Tombos das Artes Aplicadas. (IPHAN, 2014)  

É passível de observação que o IPHAN continua na missão de registrar a cultura 

brasileira em toda a sua dimensão constituindo um processo educacional e monumentos.  

O registro constante e a averiguação de dados atuam diretamente na perpetuação 

da forma de fazer e os devidos locais de realização cultural, fato notório no registro de 

bens patrimoniais. 

“Preservar o patrimônio não é apenas olhar para o passado, mas pensar nas 

coisas que devem fazer parte do futuro.” (IPHAN, 2014)  

 

2.4 Leis do Patrimônio Cultural  

O cuidado em preservar no Brasil é relativamente novo, o primeiro indício de 

proteger a memória cultural se deu em 1937 com a intenção de se proteger as “artes” do 

Brasil. Tal ordem veio ao encontro aos vandalismos que o patrimônio cultural 

arquitetônico sofria nesse período. A lei é oriunda de Mario de Andrade e sua intenção 

foi resguardar a totalidade dos bens culturais do patrimônio brasileiro chamando-os de 

“obras de arte”. Em seu projeto, o autor agrupava as obras em oito categorias: arte 

arqueológica, arte ameríndia, arte popular, arte histórica, arte erudita nacional, arte 

erudita estrangeira, artes aplicadas nacionais e artes aplicadas estrangeiras. 

Compreende-se então toda e qualquer expressão do homem em suas manifestações 

assim como os artefatos. (LEMOS, 2000) 

Ainda em 1937, depois do golpe político de Getulio Vargas, veio o Decreto-

lei nº 25, de 30 de novembro, que promoveu o primitivo SPHAN, onde se 

define oficialmente o Patrimônio Histórico Nacional como sendo o conjunto 

dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de 



interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do 

Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 

bibliográfico ou artístico (LEMOS, 2000, p.42-43). 

 

Outros pontos isolados de preservação são observados no Brasil como o caso da 

cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, que teve um decreto em 1933 do Governo 

Provisório federal para seus patrimônios serem preservados.  

A Constituição de 1988, em seus artigos 215 e 216, o Estado garante a todos o 

pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, apóia e 

incentiva a valorização e a difusão das manifestações culturais. Ressalta sobre a 

qualificação da mão de obra na gestão da cultura em suas múltiplas dimensões. O artigo 

216 visa o patrimônio material e imaterial e o qualifica como portador de referência a 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 

incluindo: as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver; as criações 

científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de 

valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico. (IPHAN, 2013)  

Em 2000, o Decreto nº 3.551 viabiliza projetos de identificação, 

reconhecimento, salvaguarda e promoção da dimensão imaterial do patrimônio cultural, 

concomitantemente há o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI).  

Outros decretos e leis foram com o tempo abastecendo de cuidados a patrimônio 

cultural material e imaterial ao longo do país, isso é muito notório em cidades como 

Paraty / Rio de Janeiro, estado do Amazonas e Minas Gerais.   

 

Uma política de salvaguarda mais delineada e sistemática foi implementada pelo 

IPHAN com a criação do Departamento do Patrimônio Imaterial em 2004, que teve três 

diretrizes básicas regulamentadoras onde a política visa a produção de inventários e 

registros, alem de medidas de apoio e fomento que visem garantir o status e o suporte 

econômico: a)investir no mapeamento, inventário e documentação para conhecer toda a 

diversidade cultural do país; b) melhorar as condições sociais, materiais e ambientais 

forneçam a continuidade desses patrimônios; c) investir em estruturas e capacitações 

institucionais que garantam a continuidade desses bens culturais. (IPHAN, 2014) 

Essas diretrizes explicitam o desejo de manter o conhecimento e a reprodução 

dos bens culturais em todas as suas dimensões do patrimônio. O reconhecimento e a 

educação acabarão por promover a salvaguarda da memória e da origem. 

São leis, decretos, portarias e normas que asseguram o direito da cultura em seu 

formato mais aberto de aplicabilidade, os dados do IPHAN (2014) revelam que há 

atualmente: 27 leis, 33 decretos, 40 portarias e outras normas e resoluções que buscam a 

seguridade da preservação cultural. 

Proteger as marcas que identificam a cidade, sua história e sua gente acabou por 

se tornar um dos papéis fundamentais do IPHAN (2014). 

2.5 Decreto nº 3551/ 2000  

Em 04 de agosto de 2000, o Decreto nº 3551, regulamentou o Registro de Bens 

Culturais Imateriais formatando critérios próprios de observação e análise no processo 



de inventariar, documentar, produzir conhecimento e apoiar a dinâmica dessas práticas 

sociais e culturais. (IPHAN, 2014) 

A valorização de uma cultura inicia-se quando o olhar é voltado para ela com a 

intensidade do saber e sua propagação. A cultura imaterial passa a ser motivo de estudo 

e sistematização, novos olhares são voltados nesse infinito jeito de viver e conviver 

entre o homem e o meio.  



 

O Decreto nº 3551 de 04 de agosto de 2000, traz em seu texto de forma clara e 

explícita as considerações sobre cultura imaterial: 

 

Considerando que se entende por bem cultural de natureza imaterial 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; 

Considerando que, para o efeitos desta Resolução, torna-se tradição no seu 

sentido etimológico de “dizer através do tempo”, significando práticas 

produtivas, rituais e simbólicas que são constantemente reiteradas, 

transformadas eatualizadas, mantendo, para o grupo, um vínculo do presente 

com o seu passado. (IPHAN, 2014) 

 

Segundo o IPHAN (2014) os bens culturais imateriais estão agrupados nas 

seguintes categorias: 

 

Saberes: conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das 

comunidades. 

1. Formas de expressão: manifestações literárias, musicais, plásticas, 

cênicas e lúdicas. 

2. Celebrações: rituais e festas que marcam a vivência coletiva do 

trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas de 

vida social. 

3. Lugares: marcadores, feiras, santuários, praças e demais espaços 

onde se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas.  



 

Atualmente são 29 bens registrados no Banco de Dados de Bens Culturais 

Imateriais em todo o Brasil, segue abaixo relação e devidas classificações (IPHAN, 

2014): 

 
Tabela 2: Registro dos Patrimônios Imateriais seguindo a Classificação de 1335 / 2000 – IPHAN. 

CLASSIFICAÇÃO LISTAGEM DE BENS CULTURAIS REGISTRADOS 

SABERES  

Ofício das Paneleiras de Goiabeiras 

Modo de fazer Viola-de-Cocho 

Ofício das Baianas de Acarajé 

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

Ofício dos Mestres de Capoeira 

Modo de fazer Renda Irlandesa – Sergipe 

Ofício de Sineiro 

Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro 

Saberes e Práticas Associados aos Modos de Fazer Bonecas Karajá 

EXPRESSÕES  

Arte Kusiwa - Pintura Corporal e Arte Gráfica Wajapã 

Samba de Roda do Recôncavo Baiano 

Jongo do Sudeste 

Frevo 

Tambor da Crioula do Maranhão 

Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: Partido Alto, Samba de Terreiro 
e Samba-Enredo 

O toque dos Sinos em Minas Gerais 

Roda de Capoeira 

Rtixòkò: expressão artísitica e cosmológica do Povo Karajá 

Fandango Caiçara 

CELEBRAÇÕES  

Círio de Nossa Senhora de Nazaré 

Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis – Goiás 

Ritual Yaokwa do Povo Indígena Enawene Nawe 

Festa de Santana de Caicó 

Complexo Cultural do Bumba-meu-boi do Maranhão 

Festa do Divino Espírito Santo de Paraty 

Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim 

Festividades do Glorioso São Sebastião na Região do Marajó 

LUGARES 

Cachoeira de Iauaretê - Lugar sagrado dos povos indígenas dos rios 
Uauapés e Papuri 

Feira do Caruaru 

Fonte: IPHAN, 2014 

 

 



Os patrimônios imateriais são diversificados em seu contexto, mas todos focam 

no cotidiano de uma determinada região ou corte cronológico. O IPHAN busca salientar 

o marco específico do simbólico na vida das pessoas. Não há como descaracterizar a 

forma com que as pessoas vivem ou se comunicam. Tudo se expressa, tudo se 

demonstra, tudo se “acultura”. 

No material do IPHAN ainda se observa que há 31 processos de Registro em 

Andamento, são eles: 

 Teatro de Bonecos Populares do Nordeste RN/PE/PB/CE/DF; 

 Ofício das raizeiras e raizeiros no Cerrado; 

 Sítio de São Miguel Arcanjo – Tava Miri do Mbyá-Guarani – RS; 

 Bico e Renda Singeleza – AL; 

 Caboclinho; 

 Cavalo-Marinho; 

 Maracatu Nação; 

 Maracatu Rural; 

 Carimbó – PA; 

 Modo de Fazer arte Santeira do Piauí; 

 Congadas de Minas; 

 Festa de São Benedito de Aparecida – SP; 

 Oficio de Tacacazeira na Região Norte; 

 Produção de doces tradicionais pelotenses – RS; 

 Literatura de Cordel; 

 Centenária Procissão do Senhor dos Passos – SC; 

 Cultura do Boi-Bumbá de Parintins – AM; 

 Modos de Fazer Cuias do baixo Amazonas; 

 Cocos do Nordeste; 

 Pesca com arpão do Pirarucu – AP; 

 Marujada de São Benedito; 

 Modo de Fazer Tradicional da Cajuína do Piauí; 

 Romaria de Carros de Bois da Festa do Divino Pai Eterno–Trindade,GO; 

 Processos e práticas culturais referentes à Canoa Caiçara; 

 Repente; 

 Banho de São João/ MS; 

 Matrizes do Forró; 



 Festa do Divino da comunidade de Marmelada – PI; 

 Areruya; 

 Modo de Fazer do Queijo Artesanal Serrano de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul; 

 Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, Barbalha/CE; 

Os processos de registro de patrimônio imaterial são constantes e todos são 

voltados à participação direta de pessoas em suas ações mais simples e corriqueiras. O 

IPHAN acaba por pactuar diretamente na sociedade em sua forma mais primitiva de 

compartilhar e desenvolver saberes. 

 

 

3 MÉTODOS 

 

A pesquisa bibliográfica ocorreu com dados do IPHAN na busca de coleta de 

sobre as leis e sua sequência cronológica assim como os registros de bens imateriais ao 

longo do período de sua inserção cadastral autorizada e valorizada pelo órgão vigente. A 

análise será qualitativa e busca a explanação de dados levantados. 

 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A cultura imaterial foi alvo de especulações e estudos. Há a influência constante 

entre material e imaterial, onde a o pensamento e o jeito de fazer se torna concreto nos 

artefatos, mobílias e construções. A data recente faz com que a análise e registros 

também sejam novatos. 

O quadro abaixo ressalta que os patrimônios imateriais se tornam evidenciados 

nos locais históricos com as influências mais antigos de colonização de ação 

portuguesa, onde a interferência nos costumes caracterizaram sua atuação direta e, o 

perigo da história se “desfazer” foi a responsável pelo olhar diferenciado nessas regiões. 

 
Gráfico 1: Patrimônios Históricos Imateriais por Estados 

 
Fonte: IPHAN, 2014 
 

Os registros estão em constantes mudanças e alterações na crescente coleta de 

dados e informações na cultura brasileira. A forma de cultura indígena acaba se 

tornando notada nas atuais buscas patrimoniais, fato passível de observação na listagem 

de estudos para análise de registro. 



Outro fator passível de observação é que 40% dos Patrimônios Imateriais são 

voltados à religião católica, ou seja, há a grande interferência cultural da Igreja na 

formação de conduta do homem. A Igreja foi por muito tempo o norteador de pensar e 

agir da sociedade, assim como o medidor de grupos sociais. Cabia ao catolicismo 

educar e preservar o homem na regra vigente desta.  

Assim é notório que as leis se moldam e transformam seguindo e acompanhando 

o delinear social.  

A cultura e a própria de cultura de leis formam aqui o viés entre preservar e 

construir a identidade social no  reorganizar raízes e recontar a própria história 

cravejada nos patrimônios materiais e imateriais. 

 

 

 

5  CONCLUSÃO 
 

Embora o IPHAN tenha como uma de suas metas a atuação no processo 

educacional de preservação ao enraizamento de uma cultura específica e mantê-la como 

pilar daquela época e local, não há delineamentos no site oficial do IPHAN que localize 

os devidos trabalhos de levantamento cultural regional, ou seja, há o desconhecimento 

real das práticas e vivências de cada região e sua verdadeira funcionalidade. Assim, há o 

propósito de criar ações específicas de preservação sem saber, no entanto, o verdadeiro 

foco de objeto de estudo e cuidados. 

Não há descrições regionais oficiais sobre a cultura imaterial ao longo do Brasil 

e suas nuances embora haja um departamento dirigido e específico ao Centro Nacional 

de Folclore e Cultura Popular. A cultura imaterial e seu estudo torna alvo de descrições 

pautadas desde 2000 por meio do Decreto 3551/2000, assim o banco de dados e o 

sistema de cadastramento tornam-se alvo de reconstituição de vivências, histórias e 

saberes. 

As leis seguem o foco de descoberta patrimonial e, posteriormente, o patrimônio 

é divido das realidades material e imaterial. O valor arqueológico da matéria se expande 

ao convívio da linguagem e comportamento. É notório que os patrimônios imateriais 

são em maior número nos locais mais antigos de reestruturação no Brasil, ou seja, Rio 

de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Onde há o foco do colonialismo e traços portugueses 

diretos. 

A troca de experiências e o saber fazer traz consigo a necessidade atual de 

garantir a identidade brasileira cultural, pois só se cuida daquilo que se conhece.  

A conclusão deste estudo mostra que o conhecer o patrimônio imaterial é recente 

assim como sua necessidade de se fazer preservado, só assim haverá o desenvolvimento 

de técnicas de preservação palpável a sua realidade e aplicação. Sem história não há 

presente, sem cuidados não há preservação e, de nada há real se o Governo não 

desenvolver práticas de monitoramento e preservação do imaterial que é o agir e realizar 

sobre o material. 
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