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Resumo 

Bem (cultural patrimonial) é a unidade de preservação do Patrimônio Cultural. O bem, 

como indivíduo, é a substância concreta da coisa dotada de significado patrimonial e 

que integra o rol do patrimônio coletivo, herança selecionada por um povo para o 

referenciar e constituir o conjunto que atravessa a temporalidade de suas gerações. A 

análise do caráter diacrônico do “conceito” e sua profunda relação com o contexto 

histórico-cultural onde é utilizado possibilita compreender que nos cabe não apenas 

investigar a sua gênese e aplicabilidade, mas também especular sobre seu futuro e 

possibilidade de transformação. Para melhor compreender e precisar o conceito bem e 

seus desdobramentos, inicialmente distinguimos “conceito” de “definição”, 

posteriormente buscamos compreender a gênese do conceito e seus desdobramentos 

para, finalmente, estabelecer uma discussão sobre o futuro do termo e suas nuances. 

Serão, portanto, esses dois os eixos de exame sobre o qual inicialmente vamos trabalhar: 

o exame do(s) contexto(s) do conceito e sua singularidade no campo do patrimônio 

cultural. 

Palavras-chave: Bem; Patrimônio cultural; Conceituação. 

 

Good 

Abstract 

Good (cultural heritage) is the unity of preservation for Cultural Heritage. The good, as 

an individual, is the real substance of the thing invested with meaning and balance 

integrating the roll of collective heritage, assets selected by a people to reference itself 

and to constitute the set that crosses the temporality of their generations. The analysis of 

the diachronic character of the “concept” and its deep relationship with the historical-

cultural context where it is used makes it possible to understand that we must not only 

investigate their genesis and applicability, but also speculate about their future and the 

possibility of transformation. To better understand and define the concept good and its 

consequences, initially we distinguish “concept” from “definition”, then we try to 

understand the genesis of the concept and its development to finally establish a 

discussion on the future of the term and its nuances. These two axes will be, therefore, 

on which we will initially work: the examination (s) of the context (s) of the concept 

and its uniqueness in the cultural heritage field. 

Key words: Good; Cultural heritage; Conceptualization.  
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Resumen 

Bien (patrimonio cultural) es la unidad de preservación del Patrimonio Cultural. El bien, 

como individuo, es la sustancia concreta de la cosa dotada de significado patrimonial y 

que integra el rol del patrimonio colectivo, herencia seleccionada por un pueblo para 

referenciar y constituir el conjunto que cruza la temporalidad de sus generaciones. El 

análisis del carácter diacrónico del "concepto" y su profunda relación con el contexto 

histórico-cultural donde es utilizado, posibilita comprender que nos compete no sólo 

investigar su génesis y aplicabilidad, sino también especular sobre su futuro y 

posibilidad de transformación. Para comprender y definir mejor el concepto de bien y 

sus derivaciones, inicialmente distinguimos "concepto" de "definición", para  luego 

buscar comprender la génesis del concepto y su desarrollo para finalmente establecer 

una discusión sobre el futuro del término y sus matices. Serán, por lo tanto, estos dos 

ejes de examen, sobre los cuales vamos a trabajar inicialmente: el examen de contextos 

del o los concepto (s) y su singularidad en el campo del patrimonio cultural. 

Palabras clave: bien; patrimonio cultural; conceptualización. 

 

 

Introdução 

 

Bem (cultural patrimonial) é a unidade de preservação do patrimônio cultural
2
. 

O bem, como indivíduo, é a substância concreta da coisa dotada de significado 

patrimonial e que integra o rol do patrimônio coletivo, herança selecionada por um povo 

para referenciá-lo e constituir o conjunto que atravessa a temporalidade de suas 

gerações. 

Por rigor técnico, os dois termos que compõem nossa definição inicial não 

devem se confundir. Convém, portanto e logo de início, fazer uma distinção entre a 

palavra bem e seu “aparente” sinônimo patrimônio cultural para que eles não se 

confundam quanto à sua precisão terminológica. Embora a expressão patrimônio 

cultural possa ser aplicada a uma unidade específica como uma igreja ou uma escultura, 

selecionadas como objetos de preservação, quando assim utilizada, ela parece antes 

indicar o status desses objetos do que efetivamente a sua identidade própria de coisa 

individual socialmente protegida, esta melhor consubstanciada pela força da palavra 

bem, a qual se apresenta como o designativo mais correto dessa unidade do conjunto 

patrimonial, por seus envolventes legais, históricos e filosóficos, conforme veremos na 

sequência de elaboração deste verbete. Além disso, a expressão patrimônio cultural é 

também utilizada quando se refere ao conjunto, como um coletivo onde se insere cada 

um dos bens de referência, gerando uma convergência de significado entre unidade e 

                                                             
2 Para este verbete, utilizaremos a expressão genérica “patrimônio cultural”, englobando também as 

vertentes histórica e artística, as quais consideramos incluídas no conceito de “cultura”. 
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conjunto que não ocorre quando da utilização adequada de nosso verbete, tornando-o, 

portanto, mais preciso quanto àquilo que designa. 

Para que possamos melhor compreender e precisar o conceito e seus 

desdobramentos, no entanto, há uma longa reflexão a percorrer. Inicialmente há que se 

distinguir “conceito” de “definição”, posteriormente compreender a gênese do conceito 

e seus desdobramentos para, finalmente, estabelecer uma discussão sobre o futuro do 

termo e suas nuances. Os escritos de Reinhart Koselleck, muito citados como referência 

pela equipe dos dicionaristas do IPHAN, já nos mostram o caráter diacrônico do 

“conceito” e sua profunda relação com o contexto histórico-cultural onde é utilizado. 

Isso nos possibilita compreender que nos cabe não apenas investigar a sua gênese e 

aplicabilidade, mas também especular sobre seu futuro e possibilidade de 

transformação, empreendimento ao qual nos dedicamos na conclusão deste texto. É esta 

a tarefa à qual nos dedicamos a seguir. 

 

1  A questão conceitual 

 

Como os próprios organizadores do Dicionário IPHAN propõem, os verbetes, 

especialmente aqueles constantes da lista dos termos-chave, devem ser apresentados 

além de uma mera “definição”, explorando seu caráter polissêmico. Essa acertada 

estratégia muito bem se aplica ao trato das coisas do patrimônio cultural, campo 

evidentemente dotado dessa característica. Se ao dicionarista não escapa a tentação da 

“definição” por seu caráter objetivo, se esta tentação também não escapa ao legislador 

ou ao técnico pragmático pela necessidade de se precisar o ente de que tratam e sobre o 

qual se constroem leis ou técnicas, deve-se contrapor essa atitude reducionista quando 

se trata de abordar amplamente os significados, coisa que ocorre apenas quando se 

supera a pretensão da “definição” pela aventura do “conceito”, este dotado de uma 

capacidade de abertura e uma grande possibilidade de inter-relações, riqueza a ser 

desbravada em seu exame. 

Apesar de toda essa abertura, todo conceito é singular porque tem sentido apenas 

no interior de certa teoria (COMTE-SPONVILLE, 2003, p. 118), fazendo com que 

determinada palavra possa apresentar entendimentos variados em diferentes teorias ou 

que ganhem contornos próprios em diferentes campos do conhecimento, como, aliás, 

ocorre com nosso verbete, o qual transita em vários campos de conhecimento com 

significados correlatos, mas com nuances apropriadas a cada um deles. 
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Também conforme a direção proposta pelos dicionaristas do IPHAN, ainda 

baseando-se nos apontamentos de Koselleck, o exame de um conceito, dentro de um 

campo teórico, está necessariamente ligado ao contexto em que ele é formulado, 

entendendo-se por contexto, hermeneuticamente, o seu processo histórico de concepção 

e a leitura que dele se faz contemporaneamente, considerando esse processo. Serão, 

portanto, estes dois os eixos de exame sobre o qual inicialmente vamos trabalhar: o 

exame do(s) contexto(s) do conceito e sua singularidade no campo do patrimônio 

cultural. 

 

1.1 Conceito de bem e de bem comum 

 

Para que possamos compreender a evolução do conceito de bem, vale a pena 

começar examinando-o sob a luz da investigação filosófica. Nesse âmbito, são vários os 

desdobramentos possíveis e várias as possibilidades para seu entendimento. Neste texto 

se apresentam algumas das suas principais acepções, mas se optou por trilhar um par 

desses caminhos sem a pretensão de esgotar o tema, evitando-se discorrer sobre 

algumas questões clássicas ligadas a ele, tais como a dualidade entre o bem e mal, o 

bem em relação à verdade ou a distinção entre bem e bom. Assim, por essa opção, o 

primeiro caminho tenta compreender o deslocamento conceitual do bem como virtude 

ao bem como posse – já se aproximando à sua ligação umbilical com o conceito de 

patrimônio (o qual, por sua vez, também incorpora o conceito de posse, herança) – e o 

segundo caminho transita entre as noções de bem e de bem comum – já na perspectiva 

de ligá-los ao patrimônio coletivo (que é um bem comum) e sua preservação. 

O bem é um substantivo masculino presente em várias línguas (ing.: good; esp.: 

bien; ita.: bene; ale.: Gut; fra.: bien) e deriva do latim bônus, a um “bom”, com 

significados correlatos em todas elas. Etimologicamente é assim apresentado o verbete 

bem, de acordo com o Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa 

(CUNHA, 1986, p. 105): 

 

1. adv. „de maneira conveniente‟ (século XIII). Do latim bene. 2. sm 

„virtude‟ „felicidade‟ (século XIII). Do latim bene. 3. Benquisto adj. 

„querido‟ 1572. 4. Bens. sm. „propriedade, possessão (de um 

indivíduo, de um grupo, de uma instituição etc.). bees XIII, beis XIII, 

bees, XIV, etc. 
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A palavra bem, segundo essa fonte, parece ter sua origem latina ligada a 

sentimentos ou virtudes “positivos” no que tange à busca da felicidade. O exame 

etimológico nos mostra, adicionalmente, um deslocamento semântico interessante para 

a nossa busca, que é a passagem da virtude para a posse, o qual exploraremos mais 

adiante. 

Dentre as diversas acepções do conceito de bem que se nos são apresentados 

pelos filósofos, temos como fundamental a ideia de bem como virtude, como aquilo que 

é bom e desejável ou como uma qualidade de excelência moral. Como nos encontramos 

em um ambiente dicionaresco, cabe citar o sentido que lhe é atribuído no “Aurélio” 

(FERREIRA, 1980): 

 

s.m. 1. Ét. Qualidade atribuída a ações e obras humanas que lhes 

confere um caráter moral e se anuncia por fatores subjetivos (o 

sentimento de aprovação, o sentimento de dever) que levam à busca e 

à definição dum fundamento que os possa explicar (Cf. ética. Ant.: 

mal). 

 

Embora o caráter ético também seja uma acepção indicada por Mora em seu 

Dicionário Filosófico, este autor aponta ainda outra, a do bem como realidade 

metafísica, a qual se revela útil ao propósito de nosso exame, ao estabelecer o “Bem 

como um ente – ou um ser –, como uma propriedade de um ente – ou de um ser – ou 

como um valor” (MORA, 1982, p. 49). Parece-nos importante, para o âmbito do 

patrimônio cultural, cotejar e combinar as duas acepções – o ente/ser e a sua 

propriedade (fundamentada por seu valor) –, na medida em que, no caso do bem 

patrimonial, trabalha-se com uma fusão de ambas, ou seja, o ser – no caso o objeto 

patrimonial –, apresenta-se como suporte de determinados valores, tornando o ente e 

suas propriedades como coisa única. Mas antes ainda, cabe cotejar os dois conceitos 

inicialmente apresentados, o de “bem em si mesmo” – o ente/ser em estado “puro”, a 

coisa que por si só já se apresenta como valor – e o de “bem metafísico” – o bem 

universal, desvinculado da coisa. Mora (1982, p. 49) considera que o “bem em si 

mesmo equipara-se frequentemente ao bem metafísico [...] costumando dizer-se que o 

bem e o ser são uma e a mesma coisa”, independentemente se a coisa manifesta o bem 

metafísico ou se ela própria, ao fazer determinado sentido para o homem, é que se torna 

um bem. Ainda para o autor – e também por causa dessa simbiose – o “bem metafísico” 

não excluiria o “bem moral”, este examinado pela ética e preferido pela definição 

dicionaresca de Mestre Aurélio. Nesta última relação, a discussão que se colocaria 
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incidiria sobre a distinção entre o caráter objetivo ou subjetivo do bem, o que levaria, 

por sua vez, não apenas à discussão sobre a sua relatividade, que empreenderemos a 

seguir, mas também a se distinguir quais as entidades se apresentariam como “boas”. Na 

medida em que “as chamadas morais materiais consideram que o bem só pode estar 

incorporado em realidades concretas” (MORA, 1982, p. 50), temos o bem não apenas 

como o resultado de avaliações subjetivas, mas também sofrendo relativizações em 

diferentes contextos (as realidades concretas). 

É esta a compreensão que tem Comte-Sponville (2003), para quem bem é: 

 

Tudo o que é bom absolutamente. Se todo valor é relativo, como 

creio, o bem não é mais do que uma ilusão: é o que resta de um juízo 

de valor positivo, quando se desconhecem as condições subjetivas que 

o tornam possível (p.77). Não é um ser, é um objetivo. Não é uma 

idéia, não obstante o que diz Platão, mas um ideal. Não é um absoluto, 

não obstante o que diz Kant. É o correlato hipostasiado de nossos 

desejos (p.78). 

 

Pelo exposto, seria plausível considerarmos o bem tanto em sua vertente 

metafísica – como valor em si – quanto em sua vertente concreta, por meio de uma 

coisa à qual se incorporariam, em amálgama, atributos associados a esses valores. Em 

ambas as acepções, ainda, seria também plausível apontarmos a relatividade quanto à 

avaliação que os homens e suas sociedades fazem do que seria o bom associado ao bem, 

compreendendo que as coisas só se tornam um bem quando se lhes confere esse valor: 

uma laranja, por exemplo e por si só, somente se constitui um bem quando assim 

valorizada pelo homem. 

As abordagens da noção de bem as unem às de virtude. Antes, no entanto, de 

explorarmos a fusão ser-virtude, pode nos ser útil aprofundar um pouco mais o conceito 

de virtude e, em função de sua utilidade para compormos o argumento que procuramos 

desenvolver, vale examiná-lo como ele se apresentava à Renascença e a Leon Battista 

Alberti, segundo a elaboração de Carlos Antônio Brandão, que nos aponta que, “para 

Alberti, o homem é, sobretudo, aquele a quem cumpre combater sempre: contra a 

Natureza, contra o tempo, contra a fortuna, contra seus semelhantes e, sobretudo, contra 

si próprio” (BRANDÃO, 2007, p. 104). A fortuna a que se refere o autor é a 

causalidade, o destino, aos quais se contraporia o esforço consciente do homem, por 

meio do qual se poderia modificar a sorte e construir-se o bene beateque vivendum, a 

felicidade terrena. Uma das armas humanas contra os desígnios da fortuna seria 
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exatamente o exercício da virtú, a qual teria sua fonte na Natureza divina, mas que se 

consubstanciaria e se relativizaria no exercício da humanidade e na consciência da 

“insensatez de nossos próprios atos” (Ibid., p. 108), muitas vezes dominados pela 

“hybris, a vaidade, a imprudência, a violência”, onde “nem mesmo a humanidade 

poderá beneficiar-se de uma contínua e progressiva melhoria, mas sofrerá o alternado 

revezamento do Bem e do Mal” (Ibid., p. 111). O combate contra a fortuna a que se 

proporia Alberti, portanto, estaria centrada na racionalidade comandando a Natureza 

(Ibid., p. 113) e o exercício da virtú, em contraposição à hybris, seria a arma para tanto. 

O texto de Brandão ainda prossegue com considerações sobre a natureza de tal virtú, 

mas o recorte que nele fazemos, em nome do foco que perseguimos – e considerando a 

forte correlação entre o bem e a virtude, ou desta como exercício do bem –, coloca-se 

principalmente na ideia de que este bem é constituído pela avaliação crítica do homem 

sobre o bem da Natureza. Este, por sua fonte metafísica divina, seria distinto da 

racionalidade do bem construído pela virtú, a qual, por sua vez, corresponderia à 

distinção entre homem e Natureza, com o homem tomando posse de si mesmo, em seu 

processo de habitar o mundo. Tal conceito se apresenta muito próximo daquele que 

seria retomado por Heidegger no século XX, “ao se referir à crise do sentido de habitar, 

entendendo por habitar o fundamento do ser do homem, como o sentimento da proteção 

e segurança existencial frente aos deuses, ao universo e si mesmo” (LATERZA, 1999, 

p. 19, grifos do autor). 

Assim, ao mesmo tempo em que o bem é visto como algo que faz reverência à 

vida humana em termos de sua felicidade e seu desenvolvimento ao tomar posse de si 

mesmo contra o fado, esse bem se relativiza ao contexto e se constitui em um elenco de 

referências para a nossa ação no mundo. Esse conjunto de referências – ou bens, se nos 

referimos às variadas manifestações do bem universal – funciona como instrumento 

para a sobrevivência e felicidade humana. É através da posse desses instrumentos que se 

constitui o acervo e arsenal do homem para essa sua busca terrena. Tais bens, 

verdadeiro tesouro por sua utilidade, quando compartilhados como herança coletiva, 

remetem à noção de bem comum, o outro termo da equação que nos propomos a 

desvendar. 

No sentido lato, o bem comum poderia ser compreendido como o conjunto de 

benefícios compartilhados por determinado grupo social, sendo, portanto, objeto de 

interesse comum. 
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Para Platão (República), o bem comum transcende os bens particulares, pelo 

menos na medida em que a felicidade do Estado deve ser superior, e até certo ponto, 

independente da felicidade dos indivíduos. Desse modo, a questão do bem comum 

remete à organização do Estado, ou, ainda, de que modo participam os membros do 

Estado na composição e guarda do bem comum (MORA, 1982, p. 51). 

O finalismo da ideia de bem comum, também compartilhado por Cícero e 

trabalhado por Aristóteles em sua Política, aponta, portanto, para a necessária relação 

com a organização do Estado para sua garantia. Nesse sentido, aproxima-se da ética e se 

estende não apenas ao bem da comunidade como um todo, mas a cada indivíduo que a 

compõe. A Wikipedia assim se refere ao tema: 

O seu conceito ético, em 1963, segundo a Doutrina Social da Igreja, 

formulado na encíclica Pacem in Terris pelo papa João XXIII: „O bem 

comum consiste no conjunto de todas as condições de vida social que 

favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana e sua 

sociedade’. [...] Por outras palavras, o bem comum é o fim das 

pessoas singulares que existem na comunidade, tal como o fim do 

todo é o fim de qualquer de suas partes. Ou seja, o bem da 

comunidade é o bem ou propósito do próprio indivíduo que a compõe. 

[...] O bem comum por vezes tem sido visto como uma utilitária ideal, 

o que representa "o maior bem possível para o maior número possível 

de pessoas". (2014a). 

 

Com o deslocamento do conceito, transfere-se o advérbio daquilo relativo ao que 

é bom à instância de substantivo: a coisa que faz bem ou que se torna um bem e que, por 

isso, merece ser preservada. Como substantivo e sendo consubstanciado em coisas a 

que são atribuídos valores, a noção de bem deriva para a de posse (em função do bem 

comum e da ética) e dá origem a suas concepções jurídica e econômica, as quais, por sua 

vez, vão desembocar na construção do conceito de patrimônio cultural e em seu arsenal 

de preservação. O trecho extraído do ensaio Os arquitetos da memória, de Márcia 

Chuva, explicita com muita clareza, essa convergência de conceitos: 

 

A palavra patrimônio, na acepção dicionarizada do começo do século 

XX, no Brasil, significava “Herança paterna. Bens de família. Bens 

necessários para a ordenação de um eclesiástico” (FIGUEIREDO, 

1925). Hoje em dia, deu-se uma relativa ampliação do significado do 

termo. Embora mantendo sua característica essencial de bem passível 

de posse, passou a incluir também, por um lado, a noção de bens cujo 

valor pode ser apenas econômico, ou ainda, bens imateriais, cujo valor 

é exclusivamente simbólico (CHUVA, 2009, p. 44). 
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Fundamentando seus argumentos em uma definição de dicionário da palavra 

“patrimônio”, Chuva acrescenta: 

1. Herança paterna. 2. Bens de família. 3. Dote dos ordinandos. 4. Fig. 

Riqueza: patrimônio, moral, cultural, intelectual. 5. Dir. Complexo de 

bens, materiais ou não, direitos, ações, posses e tudo o mais que e 

pertencer a uma pessoa, empresa e seja passível de apreciação 

econômica. 6. Cont. A parte jurídica e material da azienda. 

(FERREIRA, 1986, p. 1047, apud CHUVA, 2009, p. 44). 

 

Do que foi dito até aqui e também com o suporte das citações de Chuva, 

podemos extrair algumas conclusões iniciais:  

 A ideia de bem se apresenta como virtude, aquilo que é bom e desejável ou 

como uma qualidade de excelência moral; 

 Quando se consubstancia em coisa concreta, bem é o objeto que recebe uma 

qualificação subjetiva e que interessa à felicidade ou ao bem-estar do homem e 

de suas comunidades (bem comum); 

 Por isso mesmo, o conjunto desses objetos, ou bens, constitui um patrimônio 

a ser protegido como herança pessoal (no caso do indivíduo) ou pelo Estado 

(quando considerado como herança coletiva); 

 Por seu caráter de patrimônio pessoal, apresenta um valor econômico a ser 

legalmente protegido e, por seu caráter coletivo, ligado ao bem comum, também 

deve ser legalmente protegido. 

 

1.2 Bem econômico e bem jurídico 

 

Do ponto de vista da Economia, o bem seria um objeto físico ou abstrato que 

teria interesse para o homem ou para a sociedade por sua utilidade ou necessidade e 

sobre o qual incidiria um valor pecuniário ou afetivo. 

A Wikipedia propõe uma classificação dos bens econômicos segundo seu 

caráter, natureza ou função. 

Classificação segundo o caráter 

 Os bens econômicos são caracterizados pela utilidade, escassez e por serem 

transferíveis. 

 Os bens livres são aqueles cuja quantidade é suficiente para satisfazer a todos, 

como, por exemplo, o ar. 

Classificação segundo a natureza 
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 Os bens de capital não atendem diretamente às necessidades. 

 Os bens de consumo destinam-se à satisfação direta de necessidades. Eles 

ainda são subdivididos em duradouros, que permitem um uso prolongado, e não 

duradouros, que acabam com o tempo. 

Classificação segundo sua função 

 Os bens intermediários devem sofrer novas transformações antes de se 

converterem em bens de consumo ou de capital. 

 Os bens finais já sofreram as transformações necessárias para seu uso ou 

consumo. 

Como se vê, a discussão econômica se confunde com a discussão de valores, não 

diretamente com aquela estabelecida por Alois Riegl em 1903, esta mais atenta aos 

valores culturais, mas mais próxima da questão pragmática de valorização de diferentes 

tipos como, por exemplo, a que estabelece Lacerda (2002), na qual nos baseamos para 

estabelecer o quadro seguinte: 

 Valor econômico: na sociedade capitalista, funda-se sobre o valor monetário 

atribuído aos bens, grande parte das vezes associado às suas possibilidades de 

uso ou especulativo; 

 Valor artístico: baseado em Riegl, ele é entendido como valor relativo e como 

tal, dentro de um ponto de vista especulativo, seu valor pode aumentar com o 

tempo; 

 Valor de antiguidade: também baseado em Riegl, pode apresentar um forte 

apelo econômico em função de sua carga simbólica; 

 Valor histórico: reside na sua singularidade temporal irrepetível e é função da 

importância coletiva dessa singularidade e de seu estado de conservação; 

 Valor cognitivo: como instrumento de valor pedagógico ou de conhecimento, 

esse valor suporta valor econômico, como no caso do turismo; 

 Valor cultural: ligado à importância simbólica, movimenta grandes recursos 

no setor terciário e se fundamenta na necessidade de identidade social, esta de 

difícil apreensão pela economia; 

 Valor de opção: aquele que representa a opção de benefícios futuros e cuja 

face perversa pode ser a sua reserva como possibilidade de especulação; 
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 Valor de existência: fundamenta-se na singularidade e na irreversibilidade, 

bens que valem pela sua existência, seja uma reserva ambiental ou um quadro 

célebre. 

Como se pode observar pela delimitação de Lacerda, o valor econômico do bem 

se traduz de diversas maneiras, mas quando se associa a um bem um valor cultural, 

agrega-se a ele também um valor econômico
3
. 

Em sua face jurídica, seguimos as definições que nos fornecem Souza Filho e 

Rabello, especialistas na área: 

 

O bem como que se divide em um lado material, físico, que pode ser 

aproveitado pelo exercício de um direito individual, e outro, imaterial, 

que é apropriado por toda a coletividade, de forma difusa, que passa a 

ter direitos ou no mínimo interesse sobre ela. Como estas partes ou 

lados são inseparáveis, os direitos ou interesses coletivos sobre uma 

delas necessariamente se comunica à outra (SOUZA FILHO, 1997, p. 

17). 

Decorre daí, portanto, que o que é tratado no Direito das Coisas é 

apenas parte do universo relativo ao bem: trata da coisa, enquanto 

valor econômico apropriável individualmente, e de suas relações 

privadas. Escapam das disposições legais ali explicitadas aquelas 

relativas aos bens imateriais, valores não econômicos que possam 

também conter e representar. Sobre esses bens, inapropriáveis 

individualmente, e que escapam das relações de ordem privada, não 

coube ao Código dispor. Muitos desses valores imateriais são 

denominados interesses públicos, cuja competência normativa para 

sobre eles dispor é do ente político a quem a Constituição atribuir o 

interesse. Esta distinção é esclarecida por Clóvis Bevilácqua, para 

quem “bem é uma utilidade, porém com extensão maior do que a 

utilidade econômica, porque a economia gira dentro de um círculo 

determinado por três pontos: o trabalho, a terra e o valor, ao passo que 

o direito tem por objeto interesses que se realizam dentro deste 

círculo, e interesses outros, tanto do indivíduo, quanto da família e da 

sociedade. [...] Assim, no direito, há os bens econômicos e os bens que 

não o são. Os bens econômicos formam o nosso patrimônio” 

(RABELLO, 2009, p. 38-39). 

 

Temos assim que, do ponto de vista jurídico, o bem é um objeto sujeito à 

propriedade e com seus respectivos direitos e deveres, cujo conjunto constitui um 

patrimônio. Os bens podem ser de interesse privado ou público, sobre os quais incorrem 

diferentes legislações e tratamentos. Quando sobre os bens incidem valores imateriais 

                                                             
3 “Ao se considerar um bem como bem cultural, ao lado de seu valor utilitário e econômico (valor de uso 

enquanto habitação, local de culto, ornamento etc.; e valor de troca, determinado pelo mercado), enfatiza-

se seu valor simbólico, enquanto referência a significações da ordem da cultura” (FONSECA, 2005, p. 

42). 
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ou significados simbólicos, tanto as questões econômicas quanto as jurídicas sofrem 

inflexões. Portanto, seja do ponto de vista filosófico, jurídico ou econômico, são 

aspectos inerentes ao conceito de bem a valorização subjetiva que se agrega à matéria e, 

no caso do bem comum, o seu compartilhamento. Com isso, abre-se um grande leque de 

“novos” bens que a legislação contemporânea brasileira chama de bens difusos, tais 

como os bens ambientais e os bens culturais (cujo conceito vamos desenvolver no item 

2) e sobre os quais assim se pronuncia Souza Filho: 

 

[...] o bem cultural – histórico ou artístico – faz parte de uma nova 

categoria de bens, junto com os demais ambientais, que não se coloca 

em oposição aos conceitos de privado e público [...] porque ao bem 

material que suporta a referência cultural ou ambiental [...] se agrega 

um novo bem, imaterial, cujo titular não é o mesmo sujeito do bem 

material, mas toda a comunidade. Este novo bem que surge da soma 

de dois, isto é, do material e do imaterial, ainda não batizado pelo 

direito, vem sendo chamado de bem de interesse público, e tem 

titularidade difusa, e talvez outro nome lhe caiba melhor, como bem 

socioambiental, porque sempre tem de ter qualidade ambiental 

humanamente referenciada (SOUZA FILHO, 1997, p. 18). 

 

1.3 O bem qualificado: objetos e bens 

 

Como encerramento desta seção, ao prepararmos a transição para o conceito de 

bem cultural (e seu correlato bem patrimonial), que é, na verdade, o bem que interessa 

ao nosso verbete, convém retomarmos a questão da qualificação da coisa ou do objeto, 

ação pelas quais eles se transformam em bens. 

Partimos inicialmente do conceito filosófico de coisa: “um pedaço qualquer do 

real, mas considerado em sua duração, em sua estabilidade pelo menos relativa (o que 

distingue a coisa do processo ou do acontecimento), e desprovido a princípio de toda e 

qualquer personalidade (o que distingue a coisa do sujeito)” (COMTE-SPONVILLE, 

2003, p. 110). Em contraste, quando tomamos o conceito de objeto, por mais que ele se 

aproxime da descrição de coisa que nos dá Comte-Sponville, não há como dissociá-lo 

da sua contraparte, o sujeito, dualidade promotora da distinção entre os dois conceitos. 

O que diferencia o conceito de bem nesse jogo é que, além da coisa e do sujeito que 

pressupõe a existência do objeto, é a subjetividade que o distingue: o bem é inseparável 

do valor que o acompanha
4
. Para a museologia, por exemplo, que também opera o 

                                                             
4 Similarmente ao mundo jurídico, “a diferença entre bens e coisas; os primeiros; no seu sentido jurídico, 

podem ser imateriais, não econômicos (insusceptíveis dessa medida de valor), não integrando o 
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termo bem como designativo de cada uma das peças (unidades) das coleções, o objeto 

museológico é o suporte e o veículo da informação – subjetiva, é claro –, sendo dela 

inseparável. 

Dessa maneira, o bem qualifica a coisa, ou seja, agrega, a um bem material, 

significados imateriais. 

 

Segundo a lição de Giannini (Massimo Severo Giannini, “I beni 

culturali”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, (1976), 1, p. 6.), 

são dois os caracteres estruturais do bem cultural: a imaterialidade 

(“[o] ser testemunho com valor de civilização constitui uma entidade 

imaterial, que inere a uma ou mais entidades materiais, mas que é 

juridicamente distinta destas, no sentido de que as mesmas são o 

suporte físico mas não bem jurídico) e a natureza publica (“[o] bem 

cultural e publico não enquanto bem de pertença, mas sim enquanto 

bem de fruição”). (ALEXANDRINO, s/d, p. 10).  

 

O testemunho de Alexandrino já nos dá uma sinalização do que ocorre quando a 

coisa se transforma em bem. Sobre ela incide um novo estatuto que vai além da questão 

jurídica ou econômica, amalgamando o objeto e seu significado e fazendo com que seja 

impossível interferir na matéria sem interferir em sua dimensão imaterial, ou como 

ilustra Sonia Rabello, utilizando a expressividade do mundo jurídico, “as coisas em si 

não perdem sua característica individual para efeitos civis, mas, para efeitos de 

tombamento, tornam-se uma só – o bem tombado” (RABELLO, 2009, p. 79), ou, ainda, 

como nos aponta Chuva (2009, p. 74): “tais „objetos „autenticam o „real‟ produzido 

pelas narrativas, ou seja, essa concretude confere autenticidade às representações 

materializadas espacialmente”. Isso também se verifica na lição da constituição 

histórica dos patrimônios nacionais, na qual os objetos só viraram bens quando, após o 

vandalismo inicial pós Revolução de 1789-1799, a sociedade francesa atentou que antes 

de estarem ligados apenas à burguesia e ao clero, os edifícios e obras de arte tinham 

significado e eram propriedade especial dos cidadãos do país. 

Torna-se aqui evidente a transição que queremos efetuar sobre a qualificação de 

bem em bem cultural e que se dá em função da natureza da qualificação do objeto, pois 

este “tem matrizes no universo dos sentidos, da percepção e da cognição, dos valores, 

da memória e das identidades, das ideologias, expectativas, mentalidades, etc.” 

(MENESES, 2006, p. 36), ou ainda, como nos ensina Françoise Choay, falando sobre 

                                                                                                                                                                                   
patrimônio individual. Ao contrário, o direito da coisa tem esta designação „porque é da propriedade e dos 

desdobramentos que se trata‟” (RABELLO, 2009, p. 37). 
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monumento – embora pudéssemos perfeitamente entendê-la também como se 

expressasse sobre bem cultural, em sua função de monere – rememorar: 

 
O monumento caracteriza-se, assim, pela sua função identificatória. 

Pela sua materialidade, ele intensifica a função simbólica da 

linguagem, corrigindo a sua volatilidade, e apresenta-se como um 

dispositivo fundamental no processo de institucionalização das 

sociedades humanas. Em outras palavras, ele tem por vocação ancorar 

sociedades humanas em um espaço natural e cultural, e na dupla 

temporalidade dos homens e da natureza (2011, p. 12). 

 

2 Conceito de bem cultural 

 

Na verdade, qualquer bem produzido pela cultura é, tecnicamente, um bem 

cultural, mas o termo, pela prática, acabou se aplicando mais àqueles bens culturais 

escolhidos para preservação – já que não se pode e nem se deve preservar todos os bens 

culturais –, fazendo com que, no jargão patrimonial – e por força de convenções 

internacionais –, a locução bem cultural queira se referir ao bem cultural protegido. 

Segundo Alexandrino (s/d), o conceito de bem cultural (aqui já se referindo ao bem 

cultural protegido) foi gestado após a Segunda Grande Guerra e deu seus primeiros 

passos no âmbito do Direito Internacional, a partir do primeiro tratado internacional no 

qual ele figura, a Convenção da Unesco sobre a proteção de bens culturais em caso de 

conflito armado, de 1954. A definição se encontra no Artigo 1º da convenção: 

 

Artigo 1.º Definição de bens culturais. Para fins da presente 

Convenção são considerados como bens culturais, qualquer que seja a 

sua origem ou o seu proprietário:  

a) Os bens, móveis ou imóveis, que apresentem uma grande 

importância para o patrimônio cultural dos povos, tais como os 

monumentos de arquitetura, de arte ou de história, religiosos ou laicos, 

ou sítios arqueológicos, os conjuntos de construções que apresentem 

um interesse histórico ou artístico, as obras de arte, os manuscritos, 

livros e outros objetos de interesse artístico, histórico ou arqueológico, 

assim como as coleções científicas e as importantes coleções de livros, 

de arquivos ou de reprodução dos bens acima definidos; 

b) Os edifícios cujo objetivo principal e efetivo seja de conservar ou 

de expor os bens culturais móveis definidos na alínea (a), como são os 

museus, as grandes bibliotecas, os depósitos de arquivos e ainda os 

refúgios destinados a abrigar os bens culturais móveis definidos na 

alínea (a) em caso de conflito armado; 

c) Os centros que compreendam um número considerável de bens 

culturais que são definidos nas alíneas (a) e (b), os chamados “centros 

monumentais” (UNESCO, 1954). 
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A própria UNESCO ainda agrega à sua definição uma outra, na convenção 

relativa às medidas a serem adotadas para proibir e impedir a importação, exportação e 

transferência de propriedades ilícitas dos bens culturais. 

 

Art. 1º. Para os fins da presente Convenção, a expressão „bens 

culturais‟ significa quaisquer bens que, por motivos religiosos ou 

profanos, tenham sido expressamente designados por cada Estado 

como de importância para a arqueologia, a pré-história, a história, a 

literatura, a arte ou a ciência. 

 

E, na Carta de Burra (1980), ainda temos: 

 

Art. 1º. – O termo bem designará um local, uma zona, um edifício ou 

outra obra construída, ou um conjunto de edificações ou outras obras 

que possuam uma significação cultural, compreendidos, em cada caso, 

o conteúdo e o entorno a que pertence. 

 

Em suas particularidades relativas às diferentes nações, algumas já utilizam a 

expressão bem cultural de maneira corrente, como França, Itália e Brasil, e outras 

conservam uma similaridade, apesar de suas diferentes terminologias, como 

Denkmalschutz (na Alemanha), bienes de interés cultural e património histórico 

(Espanha) ou national heritage (Reino Unido). 

É assim que o conceito de bem cultural passa a ganhar um entendimento 

compartilhado universalmente e que parece se delimitar da seguinte maneira: 

 São objetos de diversas escalas e origens, qualificados pelos povos como 

carregados de significado cultural e de referência; 

 São espaços identificados para a sua guarda (por exemplo, museus); 

 São espaços onde há uma grande concentração desses objetos (centros 

históricos, por exemplo). 

Percebe-se, então, que o bem cultural se apresenta sob diversas formas: como 

objeto (classificado por tipologias ou categorias) ou como lugar (o lugar da guarda ou 

da sua concentração, densidade), neste caso, fazendo referência já a seu coletivo, 

confundindo-se com o termo genérico patrimônio e com a ideia de coleção. 

Essas constatações são coerentes com o histórico de desenvolvimento da ideia de 

patrimônio e dos museus. Desde os primórdios dessas instituições, dos antiquários do 

século XVI às primeiras décadas do século XIX (CHOAY, 2011) está presente a 

estratégia de coleção de objetos aos quais se atribui algum tipo de valor. Contribui ainda 
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para a consolidação de coleção de bens a ação de inventário, estratégia presente entre os 

colecionadores e também nos primeiros esforços de institucionalização patrimonial após 

a Revolução Francesa. 

A trajetória da transformação de coisas em objetos e desses em bens culturais 

parece, então, seguir dois caminhos de mãos inversas: uma seleção prévia de coisas que 

têm interesse (inventário) e depois sua confirmação como bem cultural ou, 

alternativamente, a busca de objetos que possam se enquadrar em valores prévios que 

precisam se materializar no potencial de qualificação cultural desses objetos. Nos dois 

casos, entretanto, subsiste a ideia de coleção, na qual o conjunto de bens forma o 

patrimônio cultural, posto que “o que une estes bens em um conjunto, formando-os 

patrimônio, é o seu reconhecimento como reveladores de uma cultura determinada, 

integrante da cultura nacional” (SOUZA FILHO, 1997, p. 39). 

Trata-se, no entanto, de uma coleção especial, formada por bens com a qualidade 

de se apresentarem como semióforos, “objetos visíveis investidos de significação”, 

segundo a terminologia criada por Krzyystof Pomian (1987), fortemente marcada tanto 

pela presença do objeto quanto de seu significado, o qual chega, inclusive, a modificar 

sua natureza por meio de várias operações, entre elas a de descontextualização e 

conservação especial, como nos mostra Chuva (2009). 

Quanto à descontextualização, 

 

Trata-se de uma “coleção” cuja particularidade está no fato de sofrer 

uma descontextualização exclusivamente simbólica, e não a partir da 

sua retirada física de seu lugar próprio de uso. Na verdade, essa 

descontextualização pode mesmo não ocorrer, como na maioria de 

centenas de casas residenciais tombadas no Brasil. Elas não perderam 

seu valor de uso, mas a estes foram acrescidos outros valores – como 

objetos em exposição, que condensam a identidade de um grupo-

nação. Por outro lado, em inúmeros casos, se as peças dessa coleção 

ganham novo valor de troca em função dos significados que lhe são 

atribuídos, muitas vezes elas têm diminuído seu valor de troca dentro 

do mercado imobiliário, pois passam a ser consideradas “casa velhas”, 

que não podem ser alteradas, modificadas ou destruídas, estratégia de 

desvalorização do imóvel definitiva para uma sociedade que também 

sustenta-se no fetiche do sempre novo como símbolo do progresso 

(CHUVA, 2009, p. 67). 

 

Ou, quanto à conservação especial: 

 

Nesse sentido, a “coletividade” que a nação representava deveria ser 

protegida por meio da conservação daquilo que ela possuísse. Os 
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objetos recolhidos nos museus mudavam de status de propriedade 

particular, papéis velhos, móveis antiquados, artefatos, objetos de um 

tempo passado, para o status de arte, ou seja, deixavam de ser vistos 

como vestígios de um outro particular para serem incluídos como 

parte integrante da cultura tradicional da nação – monumentos de uma 

história ancestral (CHUVA, 2009, p. 182). 

 

A questão que então se apresenta é de que se passa nos bens uma série de 

qualidades que eles, considerados apenas nas suas dimensões de objetos, não possuem, 

inclusive a densidade do tempo e da memória, associada a operações de identificação 

com a subjetividade que o seleciona e valoriza. Assim, sendo o bem cultural um 

semióforo, ele cria uma dialética própria entre materialidade e imaterialidade que marca 

o seu trato, com todos os paradoxos decorrentes dessa sua nova natureza, revelados por 

uma série de práticas que passam então a se associar ao bem, desde técnicas especiais 

para sua conservação (com suas diferentes especialidades em função da natureza física 

do bem) até aquelas associadas à proteção jurídica desse tipo de bem. 

São tantas as questões ligadas às técnicas de conservação derivadas dessa dupla 

natureza do bem que no âmbito desse verbete não cabe discuti-las, mas, a título de 

exemplo, podemos citar as discussões sobre autenticidade, valores ou, ainda, a 

inconclusiva discussão entre os restauradores sobre critérios de intervenção nos objetos 

na prática da “Restauração”: se esta simplesmente os restaura ou se, efetivamente, os 

modifica. 

O exame jurídico do bem cultural como unidade de preservação se apresenta 

como uma chave interessante para o entendimento do verbete por tentar explorar o 

conceito e, a seguir, tentar criar algumas delimitações necessárias para o seu trato. 

Como vimos, no mundo jurídico, o bem cultural tem suporte num bem material (de 

qualquer ordem ou tipo) de interesse para a civilização e a cultura/história/memória/ 

identidade, mas não se confunde nem se identifica com esse bem material. Segundo 

Alexandrino, sua origem se situaria na doutrina italiana (Comissão Franceschini, Cfr. 

Rivista trimestrale di diritto pubblico (1966), 1, p. 119), em 1966, a qual se consolidaria 

na década seguinte. Como não há uma imediata correspondência entre a posse e o valor 

desse bem com sua dimensão pública maior, ele verdadeiramente não pertenceria a 

ninguém, “podendo considerar-se publico (apenas) na medida em que é um bem 

destinado à fruição universal” (ALEXANDRINO, s/d, p. 6). Esta mesma personalidade 

jurídica faz com que ele se apresente na forma de bens imateriais que não se identificam 

com as coisas que lhe servem de suporte, na medida em que “o valor cultural é uma 



18 
 

entidade imaterial, que é inerente a uma ou varias entidades materiais, mas 

juridicamente distinta destas, no sentido de que elas são o suporte físico, mas não o bem 

jurídico” (Ibid., p. 7). 

 

Há que se distinguir, na proteção do patrimônio cultural, qual é o 

objetivo dessa proteção. O bem jurídico, objeto da proteção, está 

materializado na coisa, mas não é a coisa em si: é o seu significado 

simbólico, traduzido pelo valor cultural que ela representa. A partir do 

surgimento da coisa, passa ela a ter uma presença no mundo fático, 

podendo ou não vir a ter interesse jurídico. Cabe ao estado esse 

conhecimento jurídico (SOUZA FILHO, 1997, p. 45). 

 

O que o mundo jurídico (ALEXANDRINO, s/d, p. 13) revela de modo muito 

especial quanto à natureza desse bem é o seu triplo caráter de ser aberto (pela 

mutabilidade das realidades históricas), relativo (variável em função de sua natureza e 

categorias) e funcional (relativo à tutela pública e a fruição universal), apresentando-se 

como um conceito liminar (por enviar a disciplinas não jurídicas), o que leva a três 

implicações fundamentais do conceito de bem cultural: “(i) garantir a unidade de 

sentido do sistema de tutela no plano interno; (ii) proporcionar uma estruturação 

racional dos regimes jurídicos de proteção e valorização; e (iii) servir de elemento 

basilar da construção dogmática do Direito do patrimônio cultural” (ibid., p. 13). 

A seleção dos bens a preservar também revela a forte presença da subjetividade 

e a pressão de governos, movimentos sociais ou da economia, dentre a miríade de 

agentes que qualifica os objetos. Na medida em que, como dissemos anteriormente, nem 

todo bem produzido pela cultura pode almejar o status de bem cultural protegido, é 

preciso preservar aqueles de maior significado para os povos, o que institui, na prática, 

o problema da seleção desses bens. Tratamos deste problema em Carsalade (2014) e ali 

identificamos várias das maneiras e critérios com que se fazem as diferentes seleções. 

Há a questão da atribuição de valores, estes transmitidos especialmente pelo seu 

reconhecimento simbólico coletivo (marca de “identidade cultural”, highlights de uma 

civilização), grande parte das vezes tutelados em sua escolha por vontades políticas e de 

poder (Estado, intelectuais) ou, mais modernamente, pelo seu valor econômico; há as 

questões ideológicas, como aquela existente na gênese da defesa do patrimônio histórico 

brasileiro, ligada à tentativa de se criar um sentimento de nacionalismo; há a questão de 

quem escolhe e em quais âmbitos, se são os grupos dominantes, representantes dos 

diversos extratos da sociedade ou experts; há a questão dos valores pessoais de quem 



19 
 

escolhe, se mais voltados a bens que espelham a “alta cultura” – termo cunhado por 

Muñoz Vinãs (2003) para se referir à acepção francesa de “cultura como civilização” – 

ou a cultura como identidade coletiva (esta mais próxima da acepção alemã de Kultur). 

A discussão sobre a seleção reforça ainda a ideia de que o bem patrimonial, o “ser” 

patrimônio não está no caráter imanente do objeto, mas sim na sua relação com o sujeito 

que lhe confere tal grau. Mas quem é esse sujeito? Também esse sujeito tem caráter 

mutante, dependendo do grupo social, do tempo histórico e dos valores que lhes são 

inerentes. 

Depois de selecionado, o bem ainda passa por outras operações e deslocamentos 

de sentido. Ao ser protegido, o que significa essa proteção, qual o seu alcance e a que 

partes do bem a proteção se refere? Um exemplo claro dessa dúvida se dá a partir da 

análise do tombamento de núcleos históricos. O que de fato se protege? A rigor seria 

tudo o que se encontra dentro dos limites físicos descritos do tombamento. Mas o que é 

esse tudo? Utensílios, por exemplo, contam? Mas quais? A saída jurídica para esse 

paradoxo é aquela revelada por Rabello (2009) que diz que o ato de tombamento – que 

efetivamente define o bem a ser protegido – não necessita especificar as partes do todo, 

desde que determine, de forma clara e precisa, o todo. 

 

Houve decisões do Poder Judiciário acerca do assunto; em algumas foi 

mencionado claramente que o bem, objeto da tutela por parte do poder 

público, era o valor imaterial da coisa. Ao se efetivar o tombamento 

de templo religioso parece evidente que o que se quer conservar é tudo 

aquilo que o caracteriza como tal. Assim, caracteriza um templo 

religioso não só o prédio, bem imóvel com suas características 

próprias de construção e os objetos que a ele aderem, 

permanentemente, chamados de bens integrados, mas também os 

objetos do culto religioso que, embora destacáveis do imóvel sem 

dano físico, completam sua feição enquanto templo religioso. Quanto 

aos bens integrados não há dúvida, pois estes, uma vez fixados ao 

prédio, a ele aderem materialmente. Estes se tornaram imóveis por 

força do inciso II, do art. 43, do Código Civil, quando especifica que 

se torna imóvel (RABELLO, 2009, p. 81). 

 

A mesma Sonia Rabello, ao se referir a um exemplo, o Centro Histórico da 

Cidade de Salvador, entende que as coisas individuais perdem seu caráter unitário para 

constituir um todo, considerando que o que interessa, em realidade, é o valor que as 

coisas representam em seu conjunto e não de cada parte, individualmente. Ainda assim, 

há aqui, a nosso ver, um grande problema quanto ao arbítrio do que seria o “todo” do 
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bem cultural protegido, na medida em que há de se verificar qual o significado de cada 

parte na composição do significado integral do bem. 

De qualquer forma, o bem cultural só adquire status de bem cultural protegido 

ou de bem cultural patrimonial – termo que parece precisar melhor nosso verbete – a 

partir do momento em que ele é inscrito nos Livros do Tombo, quando só então se 

produzirão os efeitos jurídicos da proteção definitiva. Como vimos, esses efeitos dizem 

respeito antes ao valor de interesse cultural contido na coisa e não propriamente à coisa 

em si: embora seja ela seu suporte material, o que é de interesse coletivo de preservação 

é seu significado simbólico, este imaterial e não econômico, “insusceptível de 

apropriação individual” (RABELLO, 2009, p. 77). 

Esse princípio, o de que efetivamente se protege é o valor coletivo do bem e não 

o bem em si, é o que permite a atualização física do bem, por exemplo, no caso de 

edifícios tombados, a sua adaptação e reforma para novos usos. Levada ao limite 

extremo, uma adaptação poderia inclusive transformar em alto grau a materialidade do 

bem, desde que ele conservasse a sua significação. Paira sobre o bem quase que uma 

independência de sua imaterialidade sobre a matéria: o bem patrimonial faria uma 

reversão histórica em seu conceito voltando à virtú, simplesmente. 

 

3 Categorização de bens culturais 

 

O conceito jurídico unifica a grande diversidade de objetos que podem receber a 

qualificação de bens culturais, pois, em síntese, são testemunhos materiais com valor de 

civilização ou de cultura, por serem portadores de um interesse cultural relevante. 

Contudo, a operação de unificação da coleção sob uma mesma égide não impede a 

operação inversa, que é a de categorização desses bens em subcoleções, como se pode 

observar nos quatro livros do tombo instituídos pelo Decreto-lei 25 de 1937, que 

instituiu o serviço de proteção do patrimônio histórico no Brasil (Livro de Belas-Artes, 

Livro Histórico, Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e Livro das Artes 

Aplicadas). Também essa categorização revela uma subjetividade grande não apenas 

quanto à escolha dos quatro temas, mas também quanto aos critérios de inscrição dos 

bens nos referidos livros, onde alguns desses, que poderiam ser considerados como 

paisagem, estão inscritos como belas artes e outros, de claro caráter etnográfico, 

inscritos como bens históricos, revelando a esperada desuniformização de critérios 

reinante no campo. Em alguns casos há bens inscritos em mais de um livro e, embora 
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continuemos a desconfiar de critérios e também da efetividade da categorização como 

medida de proteção (tema que trataremos nas conclusões deste verbete), há juristas que 

entendem que isso se deveria à necessidade de se proteger o mesmo bem sob diferentes 

critérios ou atributos. 

Em face do caráter polissêmico do conceito de patrimônio cultural e também de 

seus itens unitários, os bens culturais patrimoniais, vários objetos de diferente natureza 

(edifícios, cidades, objetos de culto, obras de arte) se apresentam como integrantes 

dessa coleção, o que explica a necessidade de categorização dos bens para poder 

proceder à operacionalização prática de tal conjunto heterogêneo, pelo menos dentro do 

paradigma científico com o qual nossa civilização está acostumada a trabalhar. De 

início – e em função das suas origens ligadas à arte e à história – convém compreender 

que não apenas os bens históricos e artísticos são os únicos constituintes da cultura, 

compreensão que contemporaneamente veio inflacionar notavelmente a coleção. O 

entendimento dessa gama ampliada de características de bens culturais é inclusive, o da 

Constituição Brasileira de 1988 que em seu Art. 216 reconhece que o patrimônio 

cultural nacional é formado por “bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em seu conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira [...]”. 

A estratégia de categorização vem da mesma fonte que instituiu o conceito de 

bem cultural, a Unesco, que, na Convenção de Paris de 1970, estabeleceu um amplo rol: 

 

a) as coleções e exemplares raros de zoologia, botânica, mineralogia e 

anatomia, e objetos de interesse paleontológico; 

b) os bens relacionados com a história, inclusive a história da ciência e 

da tecnologia, com a história militar e social, com a vida dos grandes 

estadistas, pensadores, cientistas e artistas nacionais e com os 

acontecimentos de importância nacional; 

c) o produto de escavações arqueológicas (tanto as autorizadas quanto 

as clandestinas) ou de descobertas arqueológicas; 

d) elementos procedentes do desmembramento de monumentos 

artísticos ou históricos e de lugares de interesse arqueológico; 

e) antiguidades de mais de cem anos, tais como inscrições, moedas e 

selos gravados; 

f) objetos de interesse etnológico; 

g) os bens de interesse artísticos, tais como: 

(i) quadros, pinturas e desenhos feitos inteiramente à mão sobre 

qualquer suporte e em qualquer material (com exclusão dos 

desenhos industriais e dos artigos manufaturados à mão); 

(ii) produções originais de arte estatuária e de cultura em qualquer 

material; 

(iii) gravuras, estampas e litografias originais; 
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(iv) conjuntos e montagens artísticas em qualquer material; 

h) manuscritos raros e incunábulos, livros, documentos e publicações 

antigos de interesse especial (histórico, artístico, científico, literário 

etc.), isolados ou em coleções; 

i) selos postais, fiscais ou análogos, isolados ou em coleções; 

j) arquivos, inclusive os fonográficos, fotográficos e cinematográficos; 

k) peças de mobília de mais de cem anos e instrumentos musicais 

antigos (UNESCO, 1970, art. 1º.). 

 

Muñoz Viñas (2003, p. 24-36) nos oferece um elenco de categorias de bens 

dentre os quais normalmente é feita a escolha patrimonial, embora a simples presença 

deles em alguma das classificações, por si só, não lhe garanta o título, pois, afinal, 

nessas categorias se encontra uma infinidade de bens, cuja preservação total, portanto, 

resultaria em um número infinito de espécimes. São essas categorias: 

 As antiguidades (elementos memoráveis, de estimação ou curiosidade, vindos 

de outros tempos); 

 As obras de arte (com toda a dificuldade de se achar um critério “universal” e 

“científico” para a sua classificação como tal); 

 Os objetos históricos (de importância simbólica, ou que são úteis para a 

disciplina acadêmica) e os historiográficos (que além da importância histórica 

teriam um valor maior como “prova”); 

 Os bens culturais materiais (móveis, imóveis, edifícios e conjuntos urbanos) e 

os intangíveis, aqui incluída toda a sorte de objetos simbólicos. 

A classificação de Muñoz Viñas é, no entanto, incompleta, mesmo entendendo-

se que ele se refere apenas aos bens de natureza material, especialmente se a 

compararmos ao vasto rol da Unesco. Para o caso brasileiro, no entanto, parece-nos 

adequado e suficiente considerar aquele rol que define – de certa forma categorizando – 

o que seriam bens culturais: 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 

incluem: 

I as formas de expressão; 

II os modos de criar, fazer e viver; 

III as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; 

V os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 



23 
 

 

A pesquisa-base da Equipe do IPHAN responsável pelo Dicionário identificou 

as seguintes categorias a seguir relacionadas. 

 

3.1 Bem material (cultural) 

 

Os bens materiais seriam aqueles que têm seu significado a partir de sua 

materialidade física concreta e permanente, condição esta que o diferencia dos bens de 

natureza imaterial que só se materializam quando evocados. Constituem a base histórica 

da preservação do patrimônio cultural tanto do ponto de vista de sua institucionalização 

na Revolução Francesa quanto nas abordagens técnicas que se realizaram a partir do 

século XIX e de convenções, tratados e cartas internacionais que a seguir se realizaram. 

A Unesco, que já definira em 1970, conforme descrito acima, o que seriam bens 

culturais – todos de natureza material –, continuou com a mesma abordagem em sua 

Convenção do Patrimônio Mundial de 1972, que trata do patrimônio cultural e natural
5
, 

corrigindo a lacuna dos “bens imateriais” apenas em outra convenção, a de 2003 (a qual 

abordaremos mais adiante): 

 

 os monumentos: obras arquitetônicas, esculturas ou pinturas 

monumentais, objetos ou estruturas arqueológicas, inscrições, grutas e 

conjuntos de valor universal excepcional do ponto de vista da história, 

da arte ou da ciência, 

 os conjuntos: grupos de construções isoladas ou reunidas, que, por 

sua arquitetura, unidade ou integração à paisagem, têm valor universal 

excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência, 

 os sítios: obras do homem ou obras conjugadas do homem e da 

natureza, bem como áreas, que incluem os sítios arqueológicos, de 

valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, 

etnológico ou antropológico (UNESCO, 1972). 

 

Mesmo no Brasil, desde a edição do Decreto-lei 25 de 1937, que instituiu a 

proteção do patrimônio cultural nacional, a visão patrimonial era exclusivamente 

material, como se vê em seu Artigo 1º: 

 

Constitui o patrimônio histórico e artístico e nacional o conjunto de 

bens móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de 

interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 

                                                             
5 Para efeitos deste artigo, não trataremos dos bens constituintes do patrimônio natural. 
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história do Brasil quer por seu excepcional valor arqueológico ou 

etnográfico, bibliográfico ou artístico. 

 

Constata-se que, como não havia ainda evoluído o conceito de patrimônio 

imaterial, também não havia a necessidade de uma definição do que seria um bem 

cultural material, sendo suficiente definir-se a categoria por seus componentes. No 

entanto, tornava-se necessária uma categorização entre esses bens, o que acabou por 

gerar uma classificação meio mista entre sua natureza e sua “mobilidade” – bens móveis 

e imóveis – e, mais recentemente, bens integrados: 

 Os bens imóveis seriam aqueles relacionados com edifícios, sítios e 

conjuntos urbanos (os arqueológicos poderiam estar nessa categoria e também 

na de bens móveis), ou como define a Unesco na Recomendação de Paris de 

novembro de 1968: 

 

Definição. Para os efeitos da presente recomendação, a expressão bens 

culturais se aplicará a: a) Bens imóveis, como os sítios arqueológicos, 

históricos ou científicos, edificações ou outros elementos de valor 

histórico, científico, artístico ou arquitetônico, religiosos ou seculares, 

incluídos os conjuntos tradicionais, os bairros históricos das zonas 

urbanas e rurais e os vestígios de civilizações anteriores que possuam 

valor etnológico (UNESCO, 1968). 

 

 Os bens móveis corresponderiam a todos os objetos e artefatos que pudessem 

ser transportados ou que permitissem uma mobilidade que não os 

descaracterizassem, sem um compromisso tão evidente com o sítio onde 

originalmente se instalara. A mesma Recomendação de Paris de 1968, assim os 

define: 

 

Definição. Para os efeitos da presente recomendação, a expressão bens 

culturais se aplicará a: [...] b) Bens móveis de importância cultural, 

incluídos os que existem ou tenham sido encontrados dentro dos bens 

imóveis e os que estão enterrados e possam vir a ser descobertos em 

sítios arqueológicos ou históricos ou em quaisquer outros lugares 

(UNESCO, 1968). 

 

Evidentemente não se trata exatamente de uma definição, sendo mais aplicável 

aquela que encontramos em Costa (2002, p. 291-292): 

 

O Conceito de um bem cultural móvel – em contraponto ao imóvel, 

formado do acervo arquitetônico, urbanístico e natural de especial 

interesse – é relativamente recente sob essa designação. Isso não 
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significa que os bens que o constituem não tenham, séculos afora, sido 

preservados. Sob denominações diversas como arte erudita, semi-

erudita, aplicada, popular; equipamento doméstico, profissional e 

rural; implementos de culto, cerimônias, lazer e do quotidiano; [...] A 

abrangência do que se considera hoje como bem cultural móvel é 

enorme. Tudo que registrou um estágio social, do conceber ao fazer 

do homem, manufaturado, semi-industrializado ou já industrializado, 

peça ou documento de qualquer espécie, manuscrito ou impresso, é 

testemunho de época, que viveu uma realidade e acerca dela é um 

depoimento vivo. O conjunto desses bens, em geral mais sensíveis às 

mutações sociais, econômicas e do gosto do que a arquitetura, é que 

forma o patrimônio cultural móvel de um país ou uma região. 

Identifica-o, em confronto com o dos vizinhos, porque fruto de uma 

conjuntura particular que o gerou, portanto de um significado 

profundo para o povo que o produziu.  

 

 A classificação bens integrados é uma tentativa de relacionar os bens imóveis 

e móveis ou de relacionar estes últimos ao seu sítio, considerando a necessidade 

de sua inseparabilidade. Novamente recorremos a Costa para sua definição: 

 

[...] bens integrados, que assim chamamos pelo fato de, por origem, 

integrarem-se ao corpo de uma arquitetura de tal forma que seu 

deslocamento provoca extração, violação, contra essa ligação íntima 

(pinturas de forro ou murais, retábulos ou fragmentos de talha, nichos 

embutidos, lavabos, painéis de azulejos etc.) e que, uma vez 

desgarrados das paredes ou dos forros para que com fins utilitários ou 

de ornamentação foram executados, passam a enriquecer coleções ou 

museus; constituindo-se desde então em peças autônomas com 

privilégios de bens móveis, embora por sua natureza não cheguem a 

sê-los de fato”. (2002, p. 296) 

 

A esses bens, na legislação brasileira, corresponde o instrumento de proteção do 

tombamento, sem prejuízo de outras formas que venham a ser aplicadas, tais como 

legislações urbanísticas e outras medidas de acautelamento. 

 

3.2 Bem imaterial 

 

A categoria bem imaterial nasceu da evidência de que os bens materiais, por si 

sós, não seriam suficientes para simbolizar ou, paradoxalmente, “materializar” uma 

cultura. Nasceu ainda das discussões que tiveram lugar nas últimas décadas do século 

XX sobre os aspectos intangíveis dos bens materiais e, curiosamente, ao invés de se 

repensar a estratégia de categorização, como seria mais adequado a nosso ver, acabaram 

por constituírem uma categoria em si. É assim que a Unesco define essa categoria: 
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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. Para os fins da presente Convenção, será levado 

em conta apenas o patrimônio cultural imaterial que seja compatível 

com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e 

com os imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e 

indivíduos, e do desenvolvimento sustentável (2003, artigo 2; 

definições). 

 

A Constituição Brasileira de 1988 possibilitou ao governo brasileiro/IPHAN a 

instituição do Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000, que institui a proteção do 

patrimônio imaterial nacional, que passa ao largo da sua definição, mas que já institui 

quatro livros de registro desses bens: Saberes, Celebrações, Formas de Expressão e 

Lugares (ou quantos outros venham a surgir no futuro). 

A análise de Fonseca exprime bem o conceito: 

 

[...] o patrimônio não se constitui apenas de edificações e peças 

depositadas em museus, documentos escritos e audiovisuais, 

guardados em bibliotecas e arquivos. Interpretações musicais e 

cênicas (documentadas os não) e, mesmo, instituições [...], também 

integram um patrimônio cultural coletivo. Interpretações e 

instituições, assim como lendas, mitos, ritos, saberes e técnicas, 

podem ser considerados exemplos de um patrimônio dito imaterial. 

Esse entendimento amplificado da noção de patrimônio cultural 

apresenta três consequências. [...] Em primeiro lugar, vem diluir certas 

dicotomias que, tradicionalmente organizam o campo das políticas 

culturais: produção x preservação; presente x passado; processo x 

produto; popular x erudito. (2003, p. 69-70) 

 

A esses bens, na legislação brasileira, corresponde o instrumento de proteção do 

registro, sem prejuízo de outras formas que venham a ser aplicadas, tais como 

legislações outras e medidas de salvaguarda. 
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3.3 Bens procurados 

 

Embora não constitua exatamente uma categoria, cabe uma citação dos 

chamados bens procurados com referência à campanha da Unesco que vem sendo 

desenvolvida com o IPHAN e com a Polícia Federal/Interpol com o objetivo de agilizar 

a divulgação de informações sobre os bens culturais tombados e objetos arqueológicos 

extraviados, furtados ou roubados para facilitar sua rápida recuperação. 

 

4 A discussão do conceito 

 

Cabe-nos, ao concluir o exame deste verbete, propormos a sua discussão, 

considerando a quadra de tempo em que vivemos e encarando o fato de que, embora 

pareça estarmos trabalhando com um conceito já solidamente plantado por seu uso, este 

pode ser movido pelas luzes que lhe lançam o debate da preservação patrimonial 

contemporâneo. 

 

4.1 O bem que vem 

 

Inicialmente, cabe recapitular algumas características do conceito que podem 

oferecer oportunidades à nossa análise. O bem é a unidade de preservação patrimonial: o 

que isso quer dizer? 

Em primeiro lugar, como vimos anteriormente, essa característica remete à ideia 

de materialidade, da coisa ou do objeto, condição necessária para incorporar um 

significado. O bem estaria, assim, indissociavelmente preso à matéria, embora, como 

vimos, não seja a matéria o mais importante, e sim seu conteúdo simbólico. Seria 

possível um bem sem materialidade? Claro que aqui não estamos nos referindo aos bens 

imateriais, até mesmo porque essa separação nos parece meramente operacional e 

mesmo esses, de certa maneira, precisam se “manifestar” para exercerem sua função 

patrimonial, além de serem trabalhados na mesma forma de unidades e rol. Apesar 

disso, no entanto, não há dúvidas de que o conceito de bem imaterial questiona o de 

bem material em suas fundações. 

Também como unidade de preservação, temos a remissão à ideia de coleção. 

Para a preservação e a memória é necessária a coleção? Outro ambiente de interação de 
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agentes da memória não seria uma alternativa válida ao colecionismo de unidades? São 

possíveis tais ambientes? 

A questão tipológica que define e categoriza os objetos é uma prática derivada 

do positivismo e do método científico, que vem sofrendo várias críticas na 

contemporaneidade. Quando levamos ao limite a discussão das características do bem, 

na linha da investigação pós-estruturalista de “trazer à tona a sua máxima capacidade de 

abertura à mudança” que desafia os “modos de pensar calcados em valores e identidades 

fixas” (WILLIAMS, 2012, p. 212), encontramos inconsistências e paradoxos que 

questionam suas raízes, as quais, por sua superficialidade, não passam de rizomas, para 

usar um termo grato a Deleuze e Guattari. Por que tais tipologias e não outras, ou antes, 

por que a classificação por tipos? Parece-nos tratar-se de uma estratégia para facilitar a 

operacionalização e a manipulação da preservação patrimonial vigente hoje. Mas, se há 

esses benefícios, quais seriam seus malefícios? A categorização é uma estratégia 

benéfica? 

 

Inobstante, não significa que não podemos compreender esta 

realidade, e o patrimônio, em sua unidade mínima ou em cada uma de 

suas dimensões. O que se pretende é que estas unidades não sejam 

tratadas como fragmentos, o que ocorre quando as isolamos, ou 

desconectamos, quando privilegiamos certas dimensões ou 

significados, quando hierarquizamos seus valores, reduzindo-os e 

privando-os das relações e interações com outros elementos e ações 

(FIGUEIREDO, 2014, p. 430). 

 

Ao levar a uma objetificação calcada em recortes da realidade, rompem-se as 

relações do bem com essa realidade mais ampla, desintegrando-a e reforçando a 

estanqueidade do próprio bem. Surge, também, a inevitabilidade da seleção e de valores 

especialmente eleitos e daí, ao se associar esses valores, tem-se um privilégio e uma 

edição de certas significações, o que leva Jeudy (2005) a cunhar o termo “totalitarismo 

patrimonial”, como sendo uma redução no leque de significações ao bem, uma restrição 

à abertura de novas possibilidades para sua compreensão e de sua associação ativa com 

a vida. 

Finalmente, cabe recordar os paradoxos técnicos anteriormente citados, que nos 

levam a dificuldades das ações de restauro e gestão. Ao se aprisionar o bem a um tempo 

passado, muitas vezes ele se torna uma “múmia” de si próprio em objetos afetados por 

tantas cirurgias plásticas que os tornam irreconhecíveis ou, como ocorre nos núcleos 

urbanos “históricos” “conservados” em uma forma artificial de existência, na qual o 
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cotidiano habitual de uma cidade é expulso em função de um turismo que transforma as 

habitações em pousadas e lojas, como se só disso fosse feita a tessitura urbana. 

 

4.2 O conceito de bem no limiar do século XXI/o contexto do bem hoje: 

presentificação, presentismo e o olhar museal 

 

Baseada na ideia de monumento histórico, a prática preservacionista, como foi 

construída desde o século XIX, fundamentou-se na seleção de objetos semióforos para 

presentificar o passado, o bem patrimonial. Como um bem, este não pode ser perdido ou 

destruído, sob pena de grande prejuízo para a sociedade. Vem com essa postura um 

eterno sentimento de ameaça de perda, como se ao perdermos o bem nos perdêssemos a 

nós próprios ou a nosso arsenal de virtú que nos possibilita habitar o mundo e resistir às 

forças incontroláveis da fortuna, esta parca do tempo. Para nos contrapormos, então, à 

deriva do tempo, temos de controlá-lo e este controle é feito pela permanência do bem. 

Trata-se, no entanto, de uma decisão datada de cada grupamento humano de cada época 

e lugar: é a sociedade de hoje – e de cada momento – quem decide quais são os 

semióforos dedicados à sua crise particular de tempo. 

O que o presente faz, então, com o bem? Ele o usa segundo as suas demandas. 

François Hartog examina essas relações do homem com o tempo na perspectiva dos 

regimes de historicidade
6
, pela qual o presente vem se colocando como protagonista, 

naquilo que ele chama de presentismo, “um presente cada vez mais inchado, 

hipertrofiado”, marcado pelas exigências da “sociedade de consumo, na qual as 

inovações tecnológicas e a busca de benefícios cada vez mais rápidos tornam obsoletos 

as coisas e os homens, cada vez mais depressa” (HARTOG, 2013, p. 147-148). Tal 

culto ao efêmero é verificado na atuação da mídia (onde basta “um minuto e meio para 

trinta anos de história”) e no turismo (“o mundo inteiro ao alcance da mão, e um piscar 

de olhos e em quadricomia”). Embora, efetivamente, o passado só faça sentido no 

presente e seja o presente o depositório de suas ações (o vigor-de ter-sido heideggeriano 

ou o passado-presente de Lina Bo Bardi) e embora a História, em outros regimes de 

historicidade, estivesse preocupada em preparar o futuro, o presentismo institui um 

presente não como resultado da história, mas como tutor do passado. 

                                                             
6 Regime de historicidade “é apenas a expressão de uma ordem dominante do tempo. Tramado por 

diferentes regimes de temporalidade, ele é, concluindo, uma maneira de traduzir e de ordenar experiências 

do tempo – modos de articular passado, presente e futuro e de dar-lhes sentido” (HARTOG, 2013, p. 

130). 
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É esse presentismo que convém ao bem como ele hoje vem se apresentando: um 

receptáculo de significações dirigidas ou como alternativa à cisão entre o homem 

contemporâneo e suas raízes
7
. Como delas se distancia, o homem contemporâneo não 

sabe o que preservar e como lidar com o objeto de preservação, elegendo objetos à guisa 

de memória e identidade, na dúvida, preservando (reservando) o mais que se pode. 

 

“Nossa” memória não é mais aquela, ela que agora só é “História, 

vestígio e triagem”. Preocupada em fazer memória de tudo, ela é 

apaixonadamente arquivística, contribuindo a essa cotidiana 

historicização do presente, já observada. Inteiramente psicologizada, a 

memória tornou-se um assunto privado, que produz uma nova 

economia da “identidade do eu” (HARTOG, 2013, p. 162). 

 

Surge daí o “olhar museal” calcado na coleção de bens. Todos ameaçados, todos 

a se conservar, únicos suportes do patrimônio coletivo: não há memória sem objetos 

concretos, não há cultura sem semióforos. 

 

4.3 O bem como não-objeto: suportes outros 

 

A crítica que nos traz François Hartog sobre a postura contemporânea com 

relação à história e à patrimonialização incide sobre o conceito do bem, na exploração 

de seus limites e em outra questão que levantamos anteriormente: estaria o bem preso à 

sua condição de materialidade? 

Há alguns aspectos a serem explorados nessa dissolução dos limites do bem e de 

sua função unitária, semiofórica fechada (que não é a única unidade da memória e da 

preservação). Chamaremos a essa nova condição do bem de não-objeto, na tentativa de 

diferenciá-lo de sua função tradicional ligada a de “objeto rememorador” (e não “de 

rememoração”, como nos ensina Muñoz Viñas) e remetê-lo a outras formas possíveis de 

patrimonialização. 

A categoria de bens imateriais já permite uma oportunidade a essa nova 

abordagem, embora ela ainda sofra dos problemas trazidos pela categorização, de 

recortes e reduções da realidade. Essa abertura é mais significativa quando tratada na 

subcategoria “lugares”, bem mais do que nas outras, Saberes, Celebrações e Formas de 

                                                             
7 “Do ponto de vista da relação com o tempo, esta proliferação patrimonial foi e ainda é sinal de quê? Ela 

é sinal de ruptura, certamente, entre um presente e um passado. [...] O patrimônio é uma forma de viver as 

cesuras, de reconhecê-las e de reduzi-las, localizando, elegendo, produzindo semióforos” (HARTOG, 

2013, p. 242-243). 
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Expressão, as quais, embora tratem de coisas intangíveis, utilizam recursos muito 

similares aos da preservação de bens materiais, com foco fechado no objeto de 

preservação. Os “lugares” são mais múltiplos e abertos e, embora tratados com recursos 

de objetivação, permanecem como fonte de diferentes possibilidades de apreensão. 

Quanto à sua capacidade de abertura, podem se aproximar da experiência Les lieux de 

memoires, empreendida nos anos 1984-1993 na França por Pierre Nora: 

 

[...] partir dos lugares topográficos, monumentais, simbólicos, 

funcionais, onde a sociedade deposita voluntariamente suas 

lembranças e fazer história desses memoriais. O objetivo é claro: “A 

análise das memórias coletivas pode e deve tornar-se a ponta de lança 

de uma história que se pretende contemporânea” (HARTOG, 2013, p. 

158). 

 

Em sua concepção, esses lieux estabelecem uma concepção retórica do lugar e 

da memória, não apenas como dado, mas sujeito a construção e reconstrução, na forma 

de imagens agentes, como “um entroncamento onde se cruzaram diferentes caminhos da 

memória”. Essa é uma das formas em que o bem perde sua materialidade unitária de 

qualificação prévia para sua nova função de lugares evocadores e de inventários. A 

história contemporânea se desfaz do preconceito quanto à indeterminação da memória 

que o positivismo repudiava. 

A busca dos lugares da memória se fundamenta no inventário, prática que, em si, 

tecnicamente, não se configura como um bem, mas que é também um exercício de 

preservação. Embora o resultado mais visível dessa prática seja a busca e a identificação 

de bens, por si só ela, como prática, já se traduz em uma forma distinta de bem. 

Também na tradição japonesa se assiste à libertação do bem de sua prisão 

material. Já é sobejamente conhecida na literatura patrimonial a prática de reconstrução 

dos templos japoneses tradicionais de madeira, como o de Isis e outros, a cada 20 anos. 

Embora essa questão tenha sido muito abordada nas discussões sobre autenticidade, ela 

cabe perfeitamente na avaliação das fronteiras do bem: trata-se de um bem material, o 

templo em si, restaurado, embora em réplica “tradicional” ou de um bem imaterial, da 

subcategoria dos Saberes, representada pelo ancestral conjunto de técnicas construtivas? 

Talvez nem uma coisa nem outra. O bem aqui estaria representado pelo ritual, mas não 

o ritual apenas como descrição ou manifestação ocasional, mas como fato rememorador. 

O objeto está presente, mas o bem não se confunde com a matéria e nem com a 

imaterialidade da tradição: reside em sua prática. 
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As ruínas
8
 também se apresentam como outra ampliação de limite identificável 

no exame do conceito, porém, não quando elas se classificam como coisas dotadas de 

significado, pois há muitas ruínas “tombadas” no mundo, mas quando elas se mostram 

como ausência e não como presença, neste caso evocando outro tipo de memória, não 

aquela ligada a fatos históricos, mas à condição existencial humana. 

A recente abordagem patrimonial ligada ao conceito de “paisagem cultural” 

também vem se apresentando como uma alternativa ao bem tradicional, apesar dos 

esforços conservadores da Unesco e de outras instituições de preservação de tratá-las 

como um bem material convencional, catalogando as diferentes paisagens culturais, 

dando-lhes um nome, definindo seus limites físicos e estabelecendo diretrizes de 

tratamento e sobrevivência. Perde-se com essa atitude o que talvez o conceito tenha de 

mais precioso: a integração de seus elementos de composição em uma união dinâmica e 

inter-relacionada, em diálogo com o tempo e as sociedades nas diferentes camadas da 

história. Se entendermos as possibilidades que esse novo conceito de bem nos apresenta, 

poderemos também compreender que a catalogação de bens não é a única estratégia 

possível de operacionalização da preservação: é possível que o bem não esteja mais 

preso à matéria ou ao passado, mas que interaja com o tempo e o espaço, dentro da vida, 

na plenitude formadora da cidadania que é, em última análise, a função social do 

patrimônio histórico. 

O novo bem comum resultante dessa prática não seria mais a posse de uma 

imaterialidade editada, associada a um objeto ou a um monumento em redomas, como 

uma coleção de semióforos só acessíveis quando evocados, mas uma sociedade 

sustentável, na qual os valores e as coisas estivessem em interação constante com a 

vida, integrados entre si e com o homem, aí sim, em unidade. 
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