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RESUMO 

 

 O objetivo deste trabalho é compreender a noção de mapeamento de referências 

culturais, sua conformação e institucionalização, dentro da dinâmica do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), órgão nacional de preservação do 

patrimônio cultural.  

 A proteção institucionalizada dos bens culturais alçados à condição de patrimônio 

nacional, não se restringe apenas ao uso dos instrumentos de reconhecimento desse 

patrimônio, empenhados pela instituição: o tombamento, e mais recentemente o Registro. 

Antes, esses instrumentos constituem a etapa final de um processo complexo de atribuição de 

valores aos bens culturais, criteriosamente selecionados como representativos de uma ideia de 

nação. Por outro lado, os trabalhos de identificação e conhecimento das práticas culturais de 

interesse, como levantamentos, inventários e mapeamentos, também constituem objetos de 

investigação, a partir dos quais é possível refletir sobre a constituição de políticas de 

preservação e a instituição que as engendra. 

 

Palavras chave: patrimônio cultural, inventário, mapeamento de referências culturais. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 The work intends to understand the mapping of cultural references and its organization 

within the institute responsible for the preservation of Brazilian cultural heritage. 

 The protection of cultural property declared as national heritage is not only limited to its 

acknowledgement by the official resources. Rather, these official tools are just the end of an 

intricate valuation  process to which cultural property is submitted, that is, the process through 

which some cultural property would be chosen and declared as representative of the idea of 

nation. Nevertheless, the identification of cultural practices, such as surveys, inventories and 

mapping, are also objects of investigation, from which it is possible to understand the 

organization of heritage policies. 

 

Key words: cultural heritage, inventories, mapping of cultural reference. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Tentar encontrar um caminho dentro do imenso universo de possibilidades que um 

trabalho de pesquisa representa não constitui tarefa simples. Em alguns casos, parte-se de um 

objeto, ou uma questão, previamente definido, que direcionará a investigação e ao qual 

sempre se pode voltar, para certificar-se dos rumos do trabalho. Mas, e quando se descobre 

que esse elemento norteador, que parecia definido a princípio, não está suficientemente claro? 

Neste caso, uma possibilidade é tornar o próprio caminho no objeto de questionamento.  

 O presente trabalho se encaixa nessa segunda possibilidade. Portanto, antes de abordar a 

estrutura formal da dissertação em questão, é necessário comentar o processo que determinou 

a construção do objeto de pesquisa e orientou sua análise. 

 De forma geral, o objetivo do trabalho consiste em problematizar a noção de 

mapeamento de referências culturais dentro da trajetória do Instituto do Patrimônio Artístico e 

Histórico Nacional (Iphan). Essa colocação sintética, por outro lado, não expressa o longo 

processo de reflexão que teve início a partir da convergência de três aspectos importantes na 

constituição da dissertação: o percurso do trabalho que desenvolvi localmente, em São Paulo; 

a elaboração do tema e do objeto de pesquisa; e o trabalho com as fontes. A estrutura final da 

dissertação, em certa medida, foi definida a partir da articulação desses aspectos. 

 A ideia do trabalho surgiu a partir da atividade proposta no edital de seleção do, então, 

Programa de Especialização em Patrimônio, transformado em Mestrado Profissional em 

Preservação do Patrimônio Cultural, promovido pelo Iphan, em 2010. A vaga aberta pela 

Superintendência do Iphan em São Paulo previa a participação do bolsista nos projetos de 

identificação de bens culturais, visando o processo de formação cultural do território paulista, 

e previa um levantamento documental em arquivos, bibliotecas e estudos de campo. 

 Diante disso, recebi a tarefa de desenvolver uma proposta de mapeamento de 

referências culturais para o estado de São Paulo. Na época, minha supervisora e eu tivemos 

longas e proveitosas conversas a respeito de como organizar uma proposta de mapeamento, 

chegando à conclusão de que ela deveria surgir a partir de uma reflexão ampla sobre alguns 

aspectos que costumam orientar um trabalho que tem como fim a patrimonialização de bens. 

Por exemplo, refletir sobre a noção de referência cultural, os critérios de seleção dos bens 

culturais que poderão ser patrimonializados, as representações de território que se desenham a 

partir dos mapeamentos, os referenciais teóricos que orientam certas concepções de 

mapeamento entre outros aspectos.  
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 Nesse contexto, procurei levantar algumas das propostas já realizadas para o estado de 

São Paulo, por diferentes instituições. Reuni algumas delas, que julguei interessantes, e 

analisei os pressupostos teóricos, recortes estabelecidos pelos autores, as diferentes leituras 

que proporcionavam do território paulista e representações simbólicas que se construíam a 

partir dessas leituras. Essas impressões foram sintetizadas num relatório, que entreguei à 

coordenação técnica da Superintendência do Iphan em São Paulo, em abril de 2011. 

 Diante dessas possibilidades me coloquei a seguinte questão: o que era, afinal, um 

trabalho de mapeamento? É difícil, agora, organizando a apresentação definitiva retornar à 

condição inicial, quando entrei em contato com esses conceitos, e descrever a confusão que 

eles me criaram. Mas, posso afirmar que esse processo não se deu linearmente. As dúvidas 

sobre como esse trabalho era produzido dentro do Iphan, se havia alguma metodologia 

específica que pudesse orientá-lo ou algum documento que se referisse ao mapeamento como 

instrumento de identificação de bens culturais, enfim, essas e outras indagações foram se 

constituindo gradativamente na questão central da minha dissertação.  

 Inicialmente, consultei os técnicos das Coordenações de Identificação, Registro e 

Salvaguarda do Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI) sobre o assunto, colocando a 

seguinte questão: quais os registros e inventários que tiveram o mapeamento como fonte, ou 

seja, casos em que a necessidade de se registrar ou inventariar um bem cultural tenha surgido 

a partir de um mapeamento prévio de determinada região. Também, questionei a possibilidade 

de se recorrer ao Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) como instrumento de 

mapeamento. Desse questionamento se desenrolou uma interessante conversa sobre o que 

poderia ser ou não considerado como mapeamento. 

 A partir das colocações feitas pelos técnicos, percebi que a noção do que hoje podemos 

chamar de mapeamento também não estava bem definida entre eles. De acordo com a questão 

apresentada, o mapeamento de referências culturais podia ser compreendido como um 

levantamento de base documental ou como um levantamento orientado por uma base 

cartográfica, e poderia subsidiar outras ações institucionais como inventários e registros. 

Obtive informações dos mapeamentos documentais promovidos pelo DPI através do Plano 

Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI) desde 2005, e do mapeamento de base cartográfica 

realizado em Tocantins, pela Superintendência do Iphan em Goiás. Quanto às ações que 

poderiam derivar desses trabalhos, as informações que consegui na época não foram 

suficientes para avaliar como as superintendências utilizavam os resultados dos mapeamentos 

já realizados. Mas, o que considero importante é que a partir dessas observações pude deduzir 
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que existe uma prática de mapeamento e uma intenção de que ela oriente as atividades 

regionais do Iphan, embora não haja consenso formal de como essa prática deva se dar.  

 Essas observações, aliadas à vivência da rotina na superintendência estadual, me 

conduziram a refletir sobre outra característica do órgão, que se tornava cada vez mais 

evidente durante a pesquisa: a simultaneidade entre prática e teoria. Ou seja, a constatação dos 

técnicos, a partir de suas práticas, da necessidade de atualizar os instrumentos de 

acautelamento, proporcionando a construção de metodologias e ferramentas mais aprimoradas 

para atender às demandas crescentes. Constatação esta, simultânea a redefinição dos conceitos 

orientadores da própria prática. Essa característica, peculiar ao órgão, me pareceu vital na sua 

constituição, uma vez que se pretende salvaguardar um patrimônio cada vez mais dinâmico 

nas suas representações. 

 Com base nessas discussões, considerei que há pelo menos dois tipos de mapeamentos 

em questão. Um deles, diz respeito aos mapeamentos realizados a partir de levantamentos 

documentais, promovidos no âmbito dos editais do PNPI. Outra possibilidade refere-se ao 

mapeamento cultural empreendido e realizado pelas próprias superintendências, de caráter 

amplo, incorporando e articulando ambas as dimensões instituídas do patrimônio cultural: 

material e imaterial; e cujos critérios e metodologia são estabelecidos de acordo com a 

especificidade do objeto de estudo e das necessidades regionais. E, ainda, que o INRC 

possibilita aplicações temáticas e territoriais. Então, julgando o mapeamento também como 

uma ação de identificação optei por construir uma noção de mapeamento de referências 

culturais dentro de um contexto institucional amplo, isto é, das práticas de inventário 

elaboradas ao longo da trajetória do Iphan.  

 Essa escolha, na realidade, reflete o próprio caminho intelectual percorrido, que me 

proporcionou estruturar a dissertação tal como passo a apresentar adiante. 
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 O trabalho tem como tema e objeto de estudo o mapeamento de referências culturais, 

entendido como um instrumento capaz de organizar as ações institucionais locais, em relação 

às diretrizes nacionais de preservação. Entretanto, organizar um patrimônio cultural nacional 

requer que se conheçam ou, pelo menos, se identifiquem práticas culturais de acordo com as 

estratégias de patrimonialização vigentes. Essas estratégias, no entanto, tendem a variar ao 

longo da trajetória histórica do órgão, e em estreita relação com as configurações sociais e 

políticas construídas durante o percurso. 

 Cumpre dizer, novamente, que o mapeamento aqui considerado não se constituiu num 

objeto de pesquisa imediato para o trabalho, e para compreendê-lo na dimensão proposta é 

necessário percorrermos o caminho institucional que levou à construção de tal objeto. 

 O mapeamento, nomeado como tal, aparece pela primeira vez como objeto dos editais 

de concurso de projetos de salvaguarda do Plano Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI), 

lançados a partir de 2005. Esses editais constituem parte da política nacional de preservação 

do patrimônio cultural, que se estabeleceu com o Decreto 3.551, de 04 de agosto de 2000. 

Pelo decreto, instituiu-se o Registro como instrumento de reconhecimento de bens de natureza 

imaterial, que constituem o patrimônio cultural brasileiro, e criou-se o PNPI. Os objetivos e 

linhas de ação contidos no PNPI visam, primordialmente, a implementação de uma política de 

salvaguarda do patrimônio cultural imaterial.  

 A institucionalização do Registro tornou evidente a distinção entre as práticas de 

preservação do patrimônio cultural material e imaterial. O instituto do tombamento em vigor 

desde 30 de novembro de 1937 se ocuparia, a partir de então, dos bens culturais materiais, 

produtos da ação humana, como edifícios e artefatos, e dos sítios naturais. O tombamento tem 

como uma de suas finalidades zelar pela manutenção da integridade física e material desses 

bens. No caso dos bens culturais imateriais, o que se pretende viabilizar é o processo de 

produção e transmissão do saber, intrínseco a esses bens, ao grupo que o detém. Assim, 

preserva-se não apenas o aspecto material, como também o caráter dinâmico dessas 

manifestações culturais.  Daí, o instrumento Registro estar amparado por um processo de 

salvaguarda, que considera além dos dispositivos institucionais a participação dos grupos 

diretamente envolvidos com a produção e reprodução tanto do conhecimento como das 

técnicas que mantém “vivo” esse patrimônio. 

No contexto de reordenação das práticas de preservação do patrimônio cultural, que 

resultou na criação do Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI), pelo Decreto 5.040, de 

06 de abril de 2004, os editais do PNPI funcionam como um meio de interação entre a 

instituição e o público alvo de suas políticas. Os editais financiam e apoiam projetos inseridos 
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em três linhas de ações: pesquisa, documentação e informação; sustentabilidade; promoção do 

patrimônio cultural imaterial. Dentro da primeira linha de ação, encontra-se uma referência 

aos trabalhos de identificação de práticas culturais e uma primeira menção ao mapeamento. 

Conforme as orientações do PNPI, essa linha contempla: ações de pesquisa, levantamentos, 

mapeamentos e inventários; apoio à instrução de processos de Registro; sistematização de 

informações, constituição e implantação de banco de dados; apoio a produção e conservação 

de acervos documentais, e etnográficos. 

O primeiro edital de divulgação do PNPI, publicado em 2005, tinha como título 

“Mapeamento, documentação e apoio ao patrimônio cultural imaterial” e seu objetivo era 

selecionar projetos de pesquisa documental e de melhoria das condições de transmissão, 

produção e reprodução de bens culturais imateriais, em estados e regiões de interesse 

predeterminados pelo Iphan. A pesquisa documental deveria necessariamente ser conduzida 

conforme metodologia anexa ao edital. Os parâmetros estabelecidos por essa metodologia 

configurariam a noção de mapeamento como um trabalho de identificação e sistematização, 

em banco de dados fornecido pelo Iphan, de documentos de diferentes acervos pertencentes à 

região estabelecida, cujos conteúdos contemplassem o patrimônio cultural imaterial nas 

seguintes categorias, de acordo com o Decreto 3.551/2000: saberes, fazeres e ofícios 

tradicionais; formas de expressão, festas e celebrações; lugares ou espaços de práticas 

culturais coletivas.  

Esse mapeamento documental trataria dos documentos bibliográficos textuais 

publicados (livros, folhetos, anais, recortes de jornais e revistas); documentos textuais não 

publicados (relatórios técnicos, dissertações e teses, documentos de arquivos); documentos 

iconográficos (fotografias, gravuras, desenhos etc.); documentos audiovisuais (discos vinil, 

cd, filmes, vídeos etc.). 

 Além dos mapeamentos documentais incentivados pelo PNPI, tive contato com o 

mapeamento realizado pela Superintendência do Iphan em Goiás no estado de Tocantins. Esse 

mapeamento, cujas características diferiam das verificadas nos mapeamentos documentais, 

principalmente em relação à concepção do trabalho e metodologia empregada, chamou a 

atenção para um aspecto da prática institucional que, até então, não havia sido considerado.  

 A pesquisa realizada nesse sentido mostrou que os editais do PNPI e os relatórios do 

DPI eram fontes importantes e acessíveis, para se discutir a noção de mapeamento como um 

levantamento documental e a metodologia a ser empregada nesse caso. Entretanto, o fato de 

haver um modelo de mapeamento instituído pelos editais não impedia que se desenvolvessem 

outras propostas de mapeamento dentro da própria instituição. Essa constatação fez com que 
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esta pesquisa se concentrasse em problematizar qual a noção de mapeamento de que estavam 

imbuídos os técnicos, que conceberam seus trabalhos em diferentes circunstâncias, e como 

essa prática se institucionalizou. Optou-se, com isso, em não considerar o mapeamento como 

um instrumento sistematizado pelo Iphan, objeto dado, passível de análise, e sim, em 

considerar o mapeamento dentro de um processo mais amplo, de institucionalização das 

práticas de preservação cultural pelo Iphan. Ao relacionar o mapeamento às práticas 

institucionais que o configuraram, percebem-se as sutilezas no modo de operar do órgão e das 

relações sociais e políticas que engendram tais práticas, ao mesmo tempo em que se evita 

tecer críticas descontextualizadas que não consideram a forma particular como o Iphan tem 

trabalhado.  

 Para isso, partiu-se da premissa de que os trabalhos de mapeamento de referências 

culturais, independentemente das noções que o nortearam e da metodologia adotada, 

enquadravam-se como trabalhos de identificação de bens culturais, também conhecidos como 

inventários, empreendidos pela instituição desde o início dos trabalhos do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), em 1937. 

 O primeiro capítulo desta dissertação trata do processo de formação institucional e de 

constituição das práticas de preservação. A interpretação do percurso do Iphan apresentada 

nesse capítulo dialoga, principalmente, com as obras de duas autoras: Márcia Regina Romeiro 

Chuva e Maria Cecília Londres Fonseca. Consideradas as diferenças entre a maneira de 

abordar o assunto, ambas as autoras buscaram reconstituir a trajetória do Iphan a partir de 

uma revisão crítica da literatura e dos discursos oficiais produzidos pelo órgão, recorrendo às 

fontes no estudo de casos específicos. O privilégio de dialogar com essas obras, porém, está 

em poder olhar à instituição a partir de uma combinação entre teoria e experiência técnica, 

uma vez que as autoras, também, atuavam no campo do patrimônio no momento em que 

estavam redigindo suas obras. Algumas características relacionadas ao funcionamento do 

órgão nacional de preservação, por vezes observadas nas suas práticas, puderam ser trazidas à 

tona graças a essa vivência institucional. 

 A contribuição de Chuva (2009) para esse trabalho é sentida de dois modos. O primeiro 

se refere à forma de encarar o Estado nacional, como parte de um processo de longa duração 

de construção do Estado moderno. O segundo modo trata da rotinização das práticas de 

conservação do patrimônio. Com o início das atividades do Sphan, a rotina de trabalho 

compartilhada entre diferentes agentes espalhados pelo país, que se formalizou, gerou uma 

maneira particular de tratamento das questões institucionais, que valorizava a competência 

técnica e a experiência do órgão como parâmetros para as ações empreendidas. Desse modo, 
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muitas das práticas de preservação, atualmente observadas, foram institucionalizadas a partir 

de uma rotina de trabalho que, ao mesmo tempo em que procurava dar conta das atribuições 

legais do órgão, produzia e difundia um conhecimento particular sobre os bens identificados 

como patrimônio nacional e as formas de preservação que lhes cabiam. Assim, o 

conhecimento produzido em estreita relação com a prática fundamentava a atuação 

institucional. 

 Por outro lado, a versão do Iphan proposta por Fonseca (2005) contribui para o 

entendimento das práticas de preservação inseridas no processo de atribuição de valor 

patrimonial aos bens culturais, também entendido como uma prática socialmente constituída. 

Em especial, avaliando a pertinência e utilidade das noções de bem cultural, dinâmica cultural 

e referência cultural para as políticas de preservação nacionais. Além disso, as reflexões da 

autora sobre a trajetória dos inventários dentro da instituição serviu de baliza para as 

discussões a esse respeito. 

 O segundo capítulo trata do mapeamento de referências culturais, a partir dos trabalhos 

realizados em Sergipe e Tocantins, apresentando sua inserção nas políticas de preservação do 

patrimônio imaterial. Além disso, tece considerações a respeito da institucionalização da 

prática de mapeamento. A análise dos mapeamentos, feita à luz da trajetória institucional 

construída no primeiro capítulo, permite verificar em que medida esses trabalhos contribuíram 

para novas concepções de políticas nacionais de preservação. 

 A título de conclusão, no terceiro capítulo, sugere-se pensar nas possibilidades de 

sistematização e centralização do conhecimento produzido no âmbito desses e de outros 

trabalhos de levantamento, inventário e mapeamento. A centralização dos resultados e 

disponibilização com fácil acesso às superintendências poderia contribuir na gestão e 

elaboração de planos de ação, além de proporcionar uma visão abrangente do alcance das 

ações do órgão.  

O núcleo do trabalho, portanto, consiste em analisar as formas que o mapeamento 

assume nas práticas de preservação cultural, considerado como um meio de se conhecer, 

identificar e administrar o patrimônio cultural nacional.  

Por fim, cabe enfatizar que as observações contidas neste trabalho, assim como os 

problemas elaborados a partir delas, sintetizam o percurso particular de dois anos dentro do 

Iphan, no qual foi possível vivenciar aspectos do fazer técnico e da rotina burocrática. As 

discussões aqui expostas são fruto, portanto, do olhar atento ao cotidiano das práticas de 

preservação cultural, e às relações burocráticas e pessoais internas a um universo especial, 

representado pela Superintendência do Iphan em São Paulo, combinado às aulas e às leituras 
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dos autores, que auxiliaram na elaboração de uma interpretação do órgão nacional de 

preservação, e de algumas ações por ele empreendidas. 
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1 CONSTRUINDO O OBJETO DE PESQUISA:  

   O MAPEAMENTO DE REFERÊNCIAS CULTURAIS 

 

  1.1 Sobre os sentidos do termo mapeamento 

 

 O termo “mapeamento” pode ser compreendido de muitas maneiras, de acordo com o 

contexto que o envolve. A primeira impressão que se tem do termo é de algo que se visualiza, 

num suporte qualquer. A questão seria, então, definir o que se quer visualizar e qual o suporte 

mais adequado para isso. 

 Etimologicamente, o termo deriva de mapa, no português:  

Mapa: subst. masc. “carta geográfica” XVI do italiano mappa, abreviatura de 

mappamondo e, este, do latim medieval, mappamundi || mapa-múndi XV, 

mapamundo XV, do latim medieval mappamundi || mapeamento XX || mapear XX || 

mapoteca XX.* (Cunha, 1999) 

 

* || derivado do vocábulo anterior 

     
Mapa: [do latim mappa] s. m 1. Representação, em superfície plana e em escala 

menor, de um terreno, país, território, etc.; carta geográfica/ 2. Quadro sinóptico; 

gráfico, quadro/ 3. Lista descritiva; catálogo, relação. (Ferreira, 1999) 

  

 Primordialmente utilizada para designar uma representação da superfície do globo 

terrestre (mapa-múndi), atualmente a palavra “mapa” também pode ser empregada nos demais 

sentidos vistos, de quadro sinóptico a uma relação de informações. Considerando as 

definições acima, podemos inferir que a palavra “mapa”, entendida como representação de 

alguma coisa, traz intrínseca a ideia de dar a conhecer, e nesse sentido, a ação de mapeamento 

poderia ser interpretada como um meio utilizado para esse fim. O mapeamento também pode 

ser definido como sinônimo de levantamento de informações a respeito de determinado 

assunto. Ele pode se constituir numa cartografia específica, num quadro referenciador de 

políticas, num balanço quantitativo etc. É essencial, portanto, definir o tema sobre o qual a 

ação de mapeamento incidirá. O que define o mapeamento em questão é a noção de referência 

cultural.  Ainda assim, a noção de mapeamento de referências culturais permanece ampla. 

Caberia, portanto, compreendê-la no contexto específico no qual foi engendrada, ou seja, no 

contexto atual das práticas de preservação cultural empreendidas pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 

 A princípio, a noção de referência cultural é essencial para compreender a ação de 

mapeamento, pois seu significado não se restringe apenas a uma elaboração conceitual. Ela 

também remete a uma transformação estrutural nas políticas de preservação nacional, que se 
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iniciou em meados da década de 1970, e se consolidou nos anos 2000, assunto que será 

tratado no decorrer do capítulo.  

 Analisando a trajetória de constituição do Iphan, percebemos que a introdução dessa 

noção passou a orientar as reflexões sobre a questão do patrimônio e do inventário, como 

instrumento capaz não apenas de identificar valores pré-atribuídos, como também de produzir 

conhecimento a respeito de bens culturais e do contexto no qual estão inseridos.  

 Em 1995, a Coordenação de Inventários e Pesquisas do Departamento de Identificação e 

Documentação (DID) organizou o “Encontro de inventários de conhecimento”, com o intuito 

de reunir experiências locais e promover a discussão e reflexão sobre a prática dos 

inventários. A pauta do encontro tinha com subsídio o levantamento dos inventários de bens 

imóveis produzidos pelo Iphan até aquele momento, organizados num quadro preliminar, a 

partir do qual se constatou a variedade de métodos, critérios de seleção, formas de coleta, 

multiplicidade de informações e formas de abordagem, empenhados nos trabalhos. Como 

resultado do encontro, foram esboçadas algumas diretrizes, consideradas como referência para 

o desenvolvimento de uma política e métodos de inventário para a instituição. Essa iniciativa 

pode ser considerada como uma das primeiras tentativas de sistematização de metodologias 

de inventário dentro da instituição (Motta; Silva, 1998).
1
 

 Considerando isso, procurei compreender o mapeamento de referências culturais no 

amplo percurso institucional de aperfeiçoamento dos instrumentos de identificação do 

patrimônio cultural. Daí, a ideia de construção do objeto de pesquisa. Ao longo do trabalho, 

ele tomou forma a partir da análise de duas experiências institucionais. 

 A primeira delas, realizada pela Superintendência do Iphan em Sergipe, em 2004, trata 

do projeto “Identificação para registro do patrimônio imaterial do estado de Sergipe – 

levantamento bibliográfico”, que consiste num levantamento documental e tem como base as 

orientações contidas no primeiro edital do Plano Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI). Já 

a segunda experiência, o “Mapeamento do patrimônio cultural do estado de Tocantins”, 

realizado pela Superintendência do Iphan em Goiás, em 2006, consiste num levantamento de 

base cartográfica, que considera tanto o patrimônio material como imaterial em sua 

concepção. Tais mapeamentos serão estudados em detalhe no segundo capítulo. 

  

                                                           
1 Nesse encontro, Maria Cecília Londres Fonseca refletiu sobre a evolução do trabalho de inventário no Iphan, 

em sua palestra (Motta; Silva, 1998, pp. 28-39). Ainda a esse respeito, ver Fonseca (2006). 
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1.2 A experiência institucional 

 

 1.2.1 A contribuição de Mário de Andrade na criação do Patrimônio Histórico e 

  Artístico Nacional 

  

  Mário de Andrade em busca de uma nação 

 

A figura de Mário de Andrade está marcadamente relacionada à criação do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan).
2
 Em 1936, o intelectual paulista foi 

convidado pelo então Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, para elaborar um 

projeto do órgão de proteção e defesa do patrimônio artístico nacional. O anteprojeto de 

criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional (Span), como ficou oficialmente 

conhecido, propunha uma política de preservação estatizada, que segundo Chuva (2009) 

deveria ser capaz de proteger efetivamente toda diversidade e pluralidade possíveis da cultura 

brasileira, mediante a atuação de intelectuais gestores da herança cultural da nação. No 

entanto, o projeto regulamentado pelo Decreto-lei 25, de 30 de novembro de 1937, que 

instituiu o Sphan, embora tenha considerado o anteprojeto de Mário de Andrade, consolidou 

uma forma de atuação legal diferente daquela ensaiada por ele.
3
 Porém, o pensamento 

andradino continuou latente em muitas propostas de trabalho do Sphan. Assim, compreender 

parte do percurso desse intelectual complexo e intrigante, em especial suas noções de cultura 

popular, inventário e patrimônio, é essencial para analisar as contribuições e representações 

legadas pelo seu pensamento a certas práticas de preservação do patrimônio artístico nacional. 

A ideia de um passado comum, unificador das várias culturas com as quais Mário de 

Andrade se defrontou em suas andanças, remonta à introdução no Brasil do modernismo nas 

artes. Os anos da primeira grande guerra foram também os anos em que alguns jovens 

estudantes brasileiros tomaram conhecimento das vanguardas europeias. Esse contato 

influenciou decisivamente a concepção do pensar e do fazer artístico desses futuros 

                                                           
2 Ao longo da trajetória institucional o atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 

recebeu várias denominações. “A instituição federal encarregada da proteção do patrimônio histórico e 

artístico nacional foi criada 1936 (ainda em caráter experimental) com o nome de Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Sphan). Em 1946, passou a se chamar Departamento (Dphan) e, em 1970, se 

transformou  em Instituto (Iphan). Com a reforma institucional ocorrida no MEC em 1979, é criada a 

Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), que, com a criação da Secretaria de Cultura 

em 1981, se converteu em Subsecretaria. Com a criação do Ministério da Cultura em 1985 voltou a ser 

Secretaria, e foi extinta por decreto do governo Collor em 1990. Foi então criado o Instituto Brasileiro do 

Patrimônio Cultural (IBPC) que, em 1994, voltou a se chamar Iphan (ver AnexoI).” (Fonseca, 2005, p. 32) 

3 Fonseca (op. cit., pp. 98-106) compara o anteprojeto de Mário de Andrade e o Decreto-lei 25/37. Sobre esse 

assunto, ver também Chuva (2009, pp.43-181). 
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intelectuais. A preocupação desses jovens artistas era se alinhar esteticamente ao movimento 

europeu, rompendo com os vínculos que sustentavam a tradição das belas artes europeia na 

produção artística das elites brasileiras. Curiosamente, essa ruptura com certa tradição foi 

buscar na invenção de outra os elementos constitutivos dessa nova arte. A construção desse 

paradoxo é fundamental para a concepção moderna de patrimônio nacional.
4
 

Nessa época, por volta dos anos 1920, Mário de Andrade andava as voltas com as aulas 

no Conservatório Dramático Musical de São Paulo, e iniciava sua carreira como jornalista e 

crítico literário. Embora não tivesse deixado o Brasil, nesse período em que Paris era o 

destino preferido por boa parte dos seus colegas de vanguarda, por intermédio deles, com os 

quais se correspondia intensamente, ele mantinha-se atento às novidades e ao caminho 

trilhado por cada um na busca de novas linguagens artísticas. 

As inovações em matéria de arte trazidas durante a Semana de Arte Moderna, realizada 

em 1922, fazem parte de um processo de amadurecimento das questões a respeito da 

conformação de uma identidade estética, capaz de diferenciar a arte autenticamente brasileira, 

tanto na literatura, como na música e na pintura, das demais artes produzidas, até então, no 

país. Não se tratava apenas de simples adesão aos novos padrões estéticos europeus, e sim de 

buscar os potenciais elementos constitutivos dessa nova arte nacional. A necessidade 

premente de consolidação de uma estética moderna estimulou o grupo de vanguarda paulista a 

conhecer e documentar elementos, que contribuíram para a formação do país, isto é, 

elementos a partir dos quais se pudesse conferir certa identidade nacional.  

A questão da brasilidade, para Moraes (1978), torna-se mais evidente a partir de 1924. 

Segundo o autor, o movimento modernista pode ser entendido em duas fases. A primeira, 

expressa a preocupação desses intelectuais com a renovação estética, que tem seu ápice na 

Semana de 22. A segunda etapa se inicia em 1924, e traz à tona o problema da brasilidade, 

conforme ele observa: 

    O ano de 1924 constitui o marco de uma mudança de rumos dentro do movimento 

    modernista. Muitos autores já procuraram em suas interpretações indicar o novo 

    curso que seguiria, a partir desta data, o movimento renovador, assim como tentaram 

    explicar esta mudança [...]. Esta mudança de rumos, generalizada em todas as 

    orientações modernistas que já começaram a se esboçar distintamente, indica que a 

    problemática da renovação estética, presente nos anos anteriores, cedia lugar, a 

    partir de 24, a uma preocupação que, acirrando-se até 1930, se dirigia no sentido de, 

    em primeiro lugar, elaborar uma literatura de caráter nacional, e num segundo 

    momento, de ampliação e radicalização do primeiro, de elaborar um projeto de 

    cultura nacional em sentido amplo. (Idem, p. 73) 

 

                                                           
4
 Sobre a questão modernista e a constituição de uma identidade e patrimônio nacionais, ver Chuva (op. cit., pp. 

91-124) e Fonseca (op. cit., pp. 143-181). 
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Mário de Andrade, nesse sentido, conjugou bem a tensão entre a preocupação estética e 

a “missão” de intelectual engajado em formar uma cultura nacional. Se, por um lado, as 

viagens que realizou pelo interior do país tinham a intenção inicial de conhecer e levantar 

aspectos da cultura local, por outro, a prática adquirida nessas empreitadas despertou em 

Mário de Andrade o desejo de criar algum meio de registrar sistematicamente essa 

experiência nacional. As viagens realizadas entre os anos 1924 e 1929 inserem-se nesse 

período de consolidação de um conceito de brasilidade, formado por uma elite intelectual, 

com o qual se puderam cingir as diferentes práticas populares observadas. Nesse ponto, é 

importante abrir um parêntese, para identificar a noção de cultura popular de que esses 

intelectuais estavam imbuídos.
5
  

O projeto modernista que pretendiam levar a cabo imprimia uma ruptura necessária com 

os padrões estéticos vigentes nas artes, até então. Entretanto, esse padrão não foi 

imediatamente substituído por outro, importado. O contato com as vanguardas europeias 

desencadeou nesses intelectuais um processo reflexivo em que se contrabalançavam ideais 

estéticos e políticos. O surto industrial que acometeu o estado de São Paulo, no final do século 

XIX e início do XX, proporcionou elementos, num primeiro instante, para uma atualização 

estética, assim como vinha sendo observado na Europa. Por outro lado, essa modernização 

acelerada que o estado, e mais visivelmente a cidade de São Paulo onde residiam, vinha 

sofrendo, contribuiu para que esses intelectuais construíssem um discurso, regido pela 

oposição entre modernização e tradição, que justificasse a conversão de seus olhares na 

direção de um passado estreito, guardião da nação. Esse passado estaria localizado nas 

camadas menos privilegiadas da população, que sofriam menos com a influência das novas 

tecnologias que a indústria oferecia, ao contrário das populações urbanas. Em tese, nesses 

lugares onde a urbanização ainda não havia chegado, as manifestações populares seriam mais 

puras que as observadas nas cidades. Nota-se, portanto, que a noção de autenticidade perpassa 

a condição de pureza conferida pelo isolamento, daí o interior do país tornar-se o destino 

privilegiado dessas viagens, pois estava afastado dos grandes centros urbanos, representados 

pelas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

                                                           
5
 Com relação às viagens de Mário de Andrade pelo Brasil, Nogueira (2005) constrói, nos dois primeiros 

capítulos, uma distinção entre as características da primeira viagem das demais. Ele qualifica a viagem de 

1924 como “Viagem de descoberta do Brasil”, e as viagens realizadas em 1927 e 1928 de “Viagens 

etnográficas”. Cotejando o “viajante” e o “pesquisador”, o autor discorre sobre o aprimoramento do olhar e 

das técnicas utilizadas por Mário de Andrade, no intuito de conhecer e registrar o país. Essa gradação de 

olhares, atribuída a Mário de Andrade, confere certa característica aos seus registros e a sua concepção de 

inventário e patrimônio, segundo análise do autor. Sobre a noção de cultura relacionada à trajetória de Mário 

de Andrade, ver Rubino (2002). 
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A cultura popular seria, portanto, aquela praticada pelas populações menos impactadas 

pela modernização, sinônimo de tradição popular, capaz de expressar o sentido de 

nacionalidade tão desejado. O papel reservado aos intelectuais era tão somente o de porta-

vozes desse “brasil” desconhecido, revelando-o nas suas poesias, pinturas e músicas. Aqui, se 

esboçam duas noções importantes para compreensão do pensamento que orientou a produção 

desse período. A primeira, baseada na retórica da perda (Gonçalves, 2002), era a ideia de que 

tal cultura estaria em vias de extinção, devido ao avanço da indústria, necessitando de 

proteção. A segunda, construída por oposição a noção de cultura popular, embora atribuísse 

certa genialidade às expressões populares, considerava que o povo não era capaz de zelar pela 

sua própria cultura, uma vez que não dispunha do conhecimento intelectual julgado como 

necessário para isso. O povo era visto como a fonte da cultura popular, mas não como seu 

guardião. Portanto, cabia à elite registrar, traduzir e difundir esse patrimônio, devolvendo ao 

povo a consciência de uma nação. Essa duas noções estão na gênese da ideia de patrimônio 

artístico nacional que também começava a se delinear nessa época.
6
 

Fazendo um paralelo, as viagens de Mário de Andrade, de alguma forma, guardavam 

semelhanças com as expedições realizadas pelos viajantes nas Américas do Sul e Central, 

desde o século XVII.
7
 De caráter exploratório, essas viagens tinham como finalidade obter o 

máximo de informações sobre os territórios conquistados. O registro dessas informações era 

fundamental, pois fornecia as evidências de que os colonizadores precisavam para conhecer 

os seus domínios, e usufruir dos recursos que eles ofereciam, ou seja, conhecer para explorar 

economicamente. Além disso, havia também uma preocupação em levar a cultura da 

metrópole aos habitantes locais, em especial com a catequização dos grupos indígenas pelos 

missionários jesuítas. A cultura desses povos nativos era entendida como bárbara em relação 

àquela dos conquistadores. Era necessário desmantelá-la para que se pudesse implantar um 

novo modelo de cultura.  

O olhar civilizatório dirigido à cultura local também sustentou as expedições científico-

sanitaristas, militares, etnográficas e missões artísticas que continuaram a se embrenhar pelos 

interiores do Brasil durante século XIX e início do XX. No bojo dessas iniciativas estava a 

necessidade de conhecer o território para subsidiar as ações dos governantes nas áreas da 

saúde, educação, administração, além delimitar e proteger suas fronteiras físicas. Essas ações 

eram consideradas fundamentais para o desenvolvimento social e econômico de uma nação.  

                                                           
6
 Sobre a sociogênese das práticas de preservação, ver Chuva (op. cit.). 

7
 Ver Nogueira (op. cit., pp. 64-67); Revista USP (1996, n.30). 
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 Mário de Andrade e seus companheiros realizaram esse movimento em direção ao 

interior do país no lastro dessas experiências, mas carregando na bagagem a perspectiva de 

seu tempo. Conhecer significava extrair do país elementos da cultura local para conformar um 

projeto estético e de nação, baseado na diversidade e tradição popular. Não havia a intenção 

de levar qualquer tipo de desenvolvimento, ou de intervir nas culturas encontradas, como 

também não havia a intenção inicial de sistematizar esse conhecimento. Apenas colher o 

maior número possível de informações, que os autorizassem como porta-vozes do povo e de 

seu patrimônio.  

 A coleta de dados era feita na forma de desenhos, anotações, diários e aquisição de 

objetos. Porém, a introdução da fotografia possibilitou outra compreensão na produção de 

provas desse conhecimento.  Julgava-se que a fotografia era a expressão mais fiel que se 

poderia conseguir de um objeto, ou situação, sem que houvesse interferência do autor do 

retrato. A princípio, a fotografia não era vista como uma peça de arte e, portanto, não se 

cogitava seu caráter autoral. Logo, à fotografia estava associado o caráter de prova material e 

autêntica daquilo que fora observado. Essa característica, particularmente, conferia a 

autoridade necessária para que esses intelectuais pudessem conduzir seus projetos. Por isso, 

ela se tornou um instrumento de identificação indispensável, e que, posteriormente, formou a 

base dos primeiros inventários empreendidos pelo Sphan.
8
  

Se a primeira viagem forneceu uma espécie de lastro, com o qual o grupo pode atualizar 

sua produção artística e os debates sobre os rumos do modernismo e do país, para Mário de 

Andrade essa ida ao encontro da nação contribuiu com algo a mais.  

Nos três anos que separaram a primeira viagem, em 1924, das outras duas que se 

seguiriam, ele se dedicou a organizar o material coletado e a aprofundar seus estudos sobre 

folclore e etnografia. Esse processo foi fundamental para a transformação do olhar de um 

mero viajante, encantado em descobrir as próprias raízes, para o olhar atento e criterioso do 

pesquisador. E, foi com esse olhar mais metódico e com a intenção de fazer um trabalho de 

coleta de documentação mais extenso e acurado, que ele embarcou nas viagens de 1927 e 

1928 (Nogueira, 2005). 

As viagens em busca da nação, que marcaram o percurso intelectual e profissional de 

Mário de Andrade, tiveram desdobramentos estéticos e políticos que repercutiram na geração 

de seu tempo. O teor de denúncia do abandono das artes que caracterizou as primeiras viagens 

chamou a atenção para a necessidade de se refletir sobre formas de proteção desse patrimônio. 

                                                           
8
 Para a questão da fotografia como documento fotográfico no Iphan, ver Cerqueira e Fonseca (2008). 
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Torna-se importante salientar, no entanto, que essas percepções, assim como seus registros, 

partiram de intelectuais paulistas e, portanto, marcadas pelo olhar de uma elite de ascendência 

rural que vivenciava a intensa modernização do estado, o que significava receber levas de 

imigrantes das mais variadas procedências, lidar com novas classes sociais e suas demandas, 

adequar os espaços urbanos às demandas da indústria entre outras coisas.  

Nessas viagens também se estreitaram os laços de amizade com o grupo modernista 

mineiro, o que leva a pensar nas articulações políticas que surgiram a partir desse contato, e 

na importância que o estado de Minas Gerais assumiu no roteiro de criação de uma memória 

nacional. O encontro com os amigos folcloristas, modernistas do Nordeste, com os quais 

Mário de Andrade se correspondia, também permitiu a consolidação da rede de relações que 

ia tecendo, cuidadosamente, e que, por fim, o auxiliou nas Missões de Pesquisas Folclóricas, 

realizadas no contexto do Departamento de Cultura do município de São Paulo, assunto que 

será tratado adiante. 

A concepção de patrimônio de Mário de Andrade difere daquela que foi consagrada 

com a prática do Sphan se comparada com sua proposta para essa instituição. No anteprojeto 

de criação de um órgão responsável pela defesa do patrimônio artístico nacional, Mário de 

Andrade explicita uma noção geral de arte, baseada em suas experiências, e, 

consequentemente, de patrimônio. Para ele, arte era “a habilidade com que o engenho humano 

se utiliza da ciência, das coisas e dos fatos” 
9
 e, nesse mesmo sentido, as manifestações 

populares eram consideradas expressões artísticas, logo, obras de arte e, portanto, também 

objeto de proteção. Entretanto, a aproximação entre intelectuais-pesquisadores, representados 

por Mário de Andrade e seus companheiros, e os grupos guardiães das tradições, atualmente 

referidos como “detentores”, não criava, necessariamente, um vínculo social, pautado na 

responsabilidade de incentivar e manter essa cultura ativa, isto é, de estimular seus praticantes 

a sustentá-la. A possibilidade de desaparecimento dessas práticas populares era, até mesmo, 

plausível naquele momento, dado o crescimento acelerado do país e o processo irreversível de 

modernização que, aliás, era desejado. Vista nesse sentido, a ideia daqueles intelectuais era 

preservar exemplares de nacionalidade que, em tese, já estavam fadados ao desaparecimento. 

Desse modo, os registros e inventários se constituíam, ao mesmo tempo, em instrumento de 

conhecimento, documentação e também proteção, entendendo, portanto, a ação de 

documentar também como uma ação de proteção. A partir delas era possível constituir 

acervos, gerir ações pedagógicas e de preservação.  

                                                           
9
 Ver fac-símile do Anteprojeto para a criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional in: Revista do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mário de Andrade, 2002, n. 30, p. 271. 
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O anteprojeto proposto por Mário de Andrade para o Span parece surpreendentemente 

atual, em relação àquele que foi instituído. Mas, quando contextualizado é possível notar as 

nuances que o envolvem, as experiências e conceitos que o moldaram, os arranjos políticos e 

os aspectos jurídicos, que fizeram com que fosse descartada a sua implantação na íntegra.
10

 

Contudo, a noção de patrimônio enquanto herança cultural, legitimadora de uma memória 

nacional está presente desde o início, tanto na proposta de Mário de Andrade como na prática 

do Serviço que efetivamente veio a ser criado. 

O procedimento de criação de um amplo repertório acumulado por Mário de Andrade 

durante as viagens, realizadas na década de 1920, em relação à importância e forma dos 

registros, seria colocado na prática apenas em 1935, com a criação do Departamento de 

Cultura de São Paulo, experiência municipal simultânea ao anteprojeto de criação do Span e à 

instituição do Sphan. 

 

   A missão do Departamento de Cultura de São Paulo 

 

As viagens realizadas por Mário de Andrade na década de 1920 serviram como subsídio 

para construção de uma política de preservação baseada na identificação, proteção e difusão 

dos valores nacionais. O Departamento de Cultura do município de São Paulo, criado em 

maio de 1935, se constituiu na primeira experiência institucionalizada de estabelecimento de 

uma unidade nacional por meio da cultura, ainda que aplicada localmente.  

O Departamento de Cultura era parte de uma estratégia política pretendida pela 

oligarquia paulista. Segundo Sergio Miceli (2008), o projeto de hegemonia política no plano 

nacional constituiu o centro da disputa entre a oligarquia dos estados dominantes (São Paulo e 

Minas Gerais), e os demais grupos dirigentes regionais. A análise de Miceli se concentra nas 

relações entre os intelectuais e a classe dirigente no Brasil, e nas estratégias criadas por eles 

para ocuparem posições num mercado de postos públicos emergente, entre 1920 e 1945.
11

 A 

perspectiva sugerida por Miceli é útil, aqui, para recolocar o contexto político e ideológico no 

                                                           
10

 Sobre esse assunto, ver Fonseca (op. cit., pp. 98-106) e Chuva (op. cit., pp. 143-181). 
11

 No momento em que publicou sua tese, em 1979, Miceli filiava seu trabalho à tradição de uma história social 

das classes, preocupada em desvendar a dinâmica interna à formação dessas estruturas sociais. A construção 

do argumento, segundo o próprio autor, pretende detectar as peculiaridades da condição intelectual na 

sociedade brasileira que determinaram as relações entre intelectuais e classe dirigente (Idem, 2008, pp. 76- 

87). Influenciado pelos estudos desenvolvidos por Pierre Bourdieu, contemporâneos ao seu trabalho, Miceli 

contribuiu, na época, com uma perspectiva diferenciada na interpretação do papel dos intelectuais na  

sociedade contemporânea. Ver também Rubino (op. cit.), para a trajetória de Mário de Andrade no 

Departamento de Cultura. 
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qual se formou o Departamento de Cultura, avaliando o horizonte das figuras que 

colaboraram para a institucionalização de uma política de preservação nacional. 

A expansão das organizações políticas e das instâncias de produção cultural e ideológica 

no estado de São Paulo, nas décadas de 1920 e 1930, está relacionada ao processo de 

transformação das relações de força dentro do conjunto dirigente oligárquico. Perante a 

situação de crise que se instalou no país durante esse período, os grupos dirigentes estaduais 

tenderam a se rearranjarem ora conciliando seus interesses, ora segmentando-se (Idem, pp. 

89).  

A concorrência política entre os grupos dirigentes em São Paulo é identificada a partir 

dos conflitos e cisões em torno da direção do único partido oligárquico existente, o Partido 

Republicano Paulista (PRP). Os grupos dissidentes, contrários ao situacionismo, 

representados pelo partido, se conformaram na medida em que as instâncias de produção 

cultural adquiriam certa importância política. Nesse sentido, Miceli relaciona os grupos à 

frente das organizações político-partidárias e dos veículos de informações que atuavam no 

poder estadual até meados da década de 1920. Entre eles estava o grupo vinculado à família 

Mesquita, acionista do jornal “independente” O Estado de São Paulo. Em 1915, o “grupo do 

Estado”, como era comumente conhecido, lançou a Revista do Brasil, dirigida por Rodrigo 

Melo Franco de Andrade, periódico mensal que reuniu intelectuais consagrados e jovens 

promissores, que teriam marcada atuação na direção política paulista.  A revista combinava a 

opinião de autores provenientes de conjunturas intelectuais distintas, aos principais assuntos 

que articulavam os debates políticos e intelectuais da época, configurando-se num importante 

veículo de formação e difusão de opiniões dos grupos que compartilhavam do seu espaço. Em 

torno das noções que a Revista do Brasil representava, se conformou uma ideia de 

cosmopolitismo intelectual da qual os grupos paulistas souberam usufruir em proveito de 

interesses políticos locais, com vistas a uma projeção nacional. O Partido Democrático (PD), 

criado em 1926, também reuniu grupos dissidentes, muitos dos quais já colaboravam com o 

“grupo do Estado”, em torno de projetos de reformas políticas modernizadoras para São 

Paulo, em especial reformas no sistema de ensino. O partido representava os interesses de um 

grupo de intelectuais especializados no trabalho político, técnico e cultural (Idem). 

A Revolução de 1930, que articulou interesses dos grupos oligárquicos dos estados 

menos favorecidos pelo domínio político e econômico, centrado em São Paulo e Minas 

Gerais, além de grupos dissidentes nos próprios estados mencionados, gerou certo 

desconforto aos paulistas. O afastamento do grupo oposicionista paulista do controle do 

governo federal, e a nomeação de interventores militares para o estado de São Paulo, que não 
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tinham vínculo com nenhum dos dois partidos locais, incitariam seus agentes a se 

rearticularem em torno de uma frente única paulista (PRP e PD). A consequência mais notável 

desse movimento é a estratégia utilizada pelos grupos que compunham a frente única paulista: 

Em vez de se dar conta da emergência de demandas sociais que haviam sido 

represadas por falta de canais de expressão e participação, os dirigentes da 

oligarquia paulista atribuem as derrotas em 1930 e 1932 à carência de quadros 

especializados para o trabalho político e cultural e, escorados nesse diagnóstico, 

passam a condicionar suas pretensões de mando no plano federal à criação de 

inesperados instrumentos de luta: a Escola de Sociologia e Política, a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, no contexto da nova Universidade de São Paulo, e o 

Departamento Municipal de Cultura são iniciativas que se inscrevem nesse projeto. 

(Idem, p. 101) 

  

O Departamento Municipal de Cultura representava, portanto, uma síntese dos anseios 

desses grupos, articulados em torno do argumento que pretendia restituir o domínio político e 

ideológico ao estado de São Paulo, no governo central. Por outro lado, o departamento 

também configurava certa concepção de cultura baseada na ideia de unidade nacional, 

desenhada pela vanguarda intelectual da época nas páginas de importantes periódicos e nas 

reuniões do Partido Democrático. Embora engajado desde o início ao Partido Democrático, 

Mário de Andrade jamais chegou a desenvolver uma carreira política. Entretanto, seu 

envolvimento com as questões literárias, artísticas e científicas de sua época fizeram com que 

se tornasse uma figura intelectual de prestígio dentro da organização. 

Em 1935, Mário de Andrade foi nomeado pelo então prefeito Paulo Duarte, também 

partidário da oposição democrática, para ocupar os cargos de direção e chefia da Divisão de 

Expansão Cultural do recém-criado Departamento Municipal de Cultura. O trabalho previa 

uma atuação municipal direta em programas destinados aos usuários dos equipamentos 

públicos como teatros, cinemas, salas de concerto, rádios, bibliotecas, parques infantis, 

estádios, campos de atletismo e piscinas, simultaneamente a um trabalho investigativo sobre a 

sociedade brasileira, que permitiria subsidiar as políticas culturais engendradas pelo 

departamento. Essa preocupação estava expressa na criação de uma divisão especializada em 

documentar histórica e estatisticamente aspectos da cultura brasileira, que se queriam como 

referenciais na elaboração de um projeto de unidade nacional, e na criação de uma seção 

gráfica, destinada a impressão e divulgação do conhecimento elaborado a partir das pesquisas 

realizadas.
12
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 Sobre a organização do Departamento de Cultura, ver Nogueira (op. cit.) capítulos três e cinco, Rubino (op. 

cit.) e Bomeny in: Chuva (1995, pp.7-24). 
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Pela diversificação das áreas de ação que o Departamento Municipal de Cultura 

pretendia abranger, percebe-se o interesse que havia em estender ao máximo suas ações, no 

sentido de intervir na formação cultural de uma população como a de São Paulo, que vinha 

sofrendo com a influência das comunidades de imigrantes variados, com vistas à constituição 

de uma unidade cultural. Há, portanto, que se notar o caráter pedagógico que revestia cada 

uma dessas ações.  

A forma de pensar sistematicamente a coleta de material popular como eixo constitutivo 

de uma fonte, capaz de dar a conhecer o Brasil, que Mário de Andrade amadureceu nas 

viagens etnográficas, está expressa nos resultados da última viagem que ele organizou já 

como diretor do então Departamento Municipal de Cultura. A Missão de Pesquisas 

Folclóricas, de 1938, pode ser interpretada como a concretização de uma ideia de nação e 

metodologia de inventário, à qual Mário de Andrade vinha se dedicando nos últimos dez anos. 

Novamente, a percepção da diversidade cultural e a preocupação com as culturas ameaçadas 

fez com que ele e o grupo de intelectuais envolvidos com o trabalho do departamento se 

mobilizassem para documentar as práticas populares (Nogueira, op. cit.).  

Nos dois anos em que Mário de Andrade dirigiu a Divisão de Expansão Cultural do 

departamento, a Missão de Pesquisas Folclóricas parece ter movido os principais esforços do 

escritor na criação de uma estrutura institucional para formar técnicos em pesquisa, capazes 

de tratar, fixar e armazenar os dados de campo enviados, de tal forma que os resultados dessas 

coletas pudessem ser disponibilizados para consultas do público em geral. Além disso, havia a 

preocupação de se preservarem documentos e objetos de referência para futuras pesquisas. 

Com essa intenção, foram organizados a Discoteca Pública e o curso de Etnografia e Folclore, 

este último, ministrado por Dina Lévi-Strauss, com o intuito de formar pesquisadores e 

fornecer subsídios para criação de uma metodologia de coleta etnográfica. Nesse momento, há 

também uma intensa colaboração entre membros do Departamento Municipal de Cultura e 

das recém-criadas Universidade de São Paulo e Escola Livre de Sociologia e Política, visando 

aprimorar as discussões sobre o tema e o desenvolvimento de um método científico, para os 

trabalhos de documentação das manifestações culturais populares, com ênfase na 

musicalidade, e para o trabalho de classificação e armazenamento na Discoteca Pública 

(Idem).  
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A Missão de Pesquisas Folclóricas partiu em janeiro de 1938, tendo, entre outros 

integrantes, Luís Saia como chefe da expedição.
13

 Nesse momento, a preocupação com o rigor 

científico era uma constante para Mário de Andrade e seus colaboradores. A orientação 

metodológica recebida foi desenvolvida pessoalmente por ele e Oneyda Alvarenga nos 

preparativos para a expedição, que incluía, além das cartas de recomendação e apresentação 

da Missão aos amigos modernistas e folcloristas de Mário de Andrade, um roteiro indicando 

as regiões e as manifestações populares de interesse prioritário, de acordo com o material que 

já havia sido levantado por ele a partir das suas viagens anteriores. A bagagem continha, 

ainda, farto material para registro e documentação, como aparelhos fonográficos, 

equipamento fotográfico e cinematográfico, além dos modelos de fichas de campo preparadas 

com base nas orientações do curso de Etnografia e Folclore, e textos de referência para a 

pesquisa etnográfica. Todo o material coletado pela missão foi sistematizado, posteriormente, 

por Oneyda Alvarenga.
14

  

Com a Missão de Pesquisas Folclóricas, Mário de Andrade formalizou a constituição de 

um “acervo de brasilidade”, registro da cultura popular do país na década de 1930.
15

 Com a 

Revolução de 1930 e a reviravolta política sofrida pelos paulistas, Mário de Andrade foi 

afastado da direção da Divisão de Expansão Cultural do Departamento Municipal de Cultura. 

Após a destituição do cargo, ele passará uma temporada no Rio de Janeiro como professor da 

disciplina Filosofia e História da Arte, e como diretor do Instituto das Artes, da Universidade 

do Distrito Federal, cargos indicados por Rodrigo Melo Franco de Andrade. Embora afastado 

das funções públicas na área de preservação do patrimônio, Mário de Andrade continuaria 

colaborando intensamente com Rodrigo Melo Franco de Andrade e os trabalhos do Sphan. 

 

  

                                                           
13

O engenheiro Luís Saia seria nomeado chefe da 6º Região Administrativa do Sphan, a partir de 1938, por 

indicação do próprio Mário de Andrade, que já havia demonstrado seu interesse em deixar o cargo no Sphan, 

para se dedicar exclusivamente ao trabalho no Departamento Municipal de Cultura (Andrade, 1981, p.65).  
14

 Oneyda Alvarenga foi aluna do Conservatório de Música e braço direito de Mário de Andrade na organização 

da Discoteca Pública do Departamento Municipal de Cultura. A atual discoteca, que hoje pertence ao Centro 

Cultural São Paulo, chama-se Discoteca Oneyda Alvarenga, em sua homenagem. 
15

 Para a questão da brasilidade no movimento modernista, ver Moraes (1978). 
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 1.2.2 O início dos trabalhos do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico  

  Nacional 

 

 As iniciativas direcionadas ao conhecimento e proteção de bens culturais tornaram-se 

prática institucionalizada no Brasil com a regulamentação do Serviço do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (Sphan), pelo Decreto-lei 25, de 30 de novembro de 1937.  

 Em 1936, Mario de Andrade, já a frente do Departamento de Cultura de São Paulo, 

aceitou o convite do ministro Gustavo Capanema para elaborar uma proposta de organização 

de um serviço de proteção ao patrimônio, ao qual ele chamou de Serviço do Patrimônio 

Artístico Nacional (Span). A proposta, submetida à apreciação do ministro e de Rodrigo Melo 

Franco de Andrade, diretor do Sphan, sofreria as alterações necessárias ao longo de mais de 

um ano, até chegar à versão institucionalizada pelo decreto-lei 25/37.  

 Durante o período que ensaia a formalização do Sphan, entre 1936 e 1937, e o ano 

seguinte, 1938, a troca de experiências entre Mário de Andrade e Rodrigo Melo Franco de 

Andrade foi fundamental para a consolidação de uma prática e legislação específicas de 

proteção ao patrimônio cultural. 
16

 Ainda que, Mário de Andrade fosse figura proeminente da 

intelectualidade brasileira, e sua experiência a frente do Departamento Municipal de Cultura 

fosse referência na elaboração de uma política de preservação nacional, ele estava, de certo 

modo, mais próximo dos interesses paulistas, justamente, pela possibilidade de atuação que o 

governo estadual lhe abria com o departamento.  

 Entretanto, apesar de seu envolvimento pessoal com a política de preservação paulista, 

Mário de Andrade continuava colaborando como consultor regional, sendo mesmo nomeado 

como assistente técnico do Sphan na 6ª Região Administrativa, atual Superintendência do 

Iphan em São Paulo, cargo que acumulou durante poucos meses com a direção da Divisão de 

Expansão Cultural do Departamento Municipal de Cultura .  

A primeira encomenda que recebeu de Rodrigo Melo Franco de Andrade, assim que 

assumiu as funções técnicas da 6ª Região Administrativa do Sphan, foi um inventário 

preliminar das obras de arquitetura com interesse artístico ou histórico existentes em São 

Paulo. Em correspondência a Mário de Andrade, de 17 de maio de 1937, Rodrigo Melo 

Franco de Andrade o orienta em relação ao serviço: 

Não se trata ainda do tombamento, uma vez que a lei que organiza a proteção do 

nosso serviço não foi promulgada até agora [...]. O que lhe peço é apenas um 

inventário preliminar, como os seguintes dados a respeito de cada edificação a 
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 Ver correspondência trocada entre Mário de Andrade e Rodrigo Mello Franco de Andrade, em Andrade (1981; 

1987). 
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relacionar: descrição sumária, histórico breve, autoria da obra (quando for possível 

apurá-la), material empregado na construção (cantaria, taipa ou que for), estado atual 

de conservação, reforma ou alterações que tiver sofrido, reparos urgentes de que 

precisar, referências bibliográficas que existirem a seu respeito e, por fim, 

documentação fotográfica (esta última tão completa quanto possível). (Andrade, 

1987, p. 125)  
 

Percebe-se que a preocupação em inventariar o patrimônio cultural brasileiro está 

presente desde o início dos trabalhos do Sphan, porém tratava-se de inventariar aquele 

patrimônio cujo valor havia sido configurado com o movimento modernista e, sobretudo, 

objetivado em sua feição arquitetônica.
17

 

Assim como Mário de Andrade, Rodrigo Melo Franco de Andrade se engajou desde 

cedo no movimento modernista, graças ao seu tio Afonso Arinos. Em 1916, Rodrigo Melo 

Franco de Andrade realizou uma de suas viagens às cidades mineiras, consideradas como 

berço da tradição colonial, posteriormente associada à tradição brasileira, em companhia de 

intelectuais da vanguarda brasileira e de seu tio (Andrade, 1987).
18

 Posteriormente, Rodrigo 

Melo Franco de Andrade se tornou chefe de gabinete do Ministério da Educação e Saúde, 

sendo nomeado por Gustavo Capanema para dirigir o Sphan, em 1936, com a finalidade de 

organizá-lo e planejar as ações iniciais. 

Segundo Chuva (2009) as relações tecidas por esses intelectuais, ainda na década de 

1920, em torno de vivências comuns, tiveram em Rodrigo Melo Franco de Andrade um elo 

fundamental de integração de experiências e amizades, entre mineiros e paulistas no Sphan, 

nas décadas de 1930 e 1940.  

A autora considera o tema da constituição da nação vinculada ao surgimento de um 

patrimônio nacional, construído como parte essencial da sociogênese do Estado no mundo 

moderno. A concepção de sociogenia é atribuída à teoria social de Norbert Elias, e permite 

compreender as origens de certas configurações sociais. Neste caso, o olhar recai sobre a 

nação inscrita como figura central na constituição do Estado nacional. 

Nesse sentido, a gênese dos processos de construção da nação, seguindo as lições de 

Norbert Elias (1972 e 1989) é considerada aqui como uma das fases do processo de 

longa duração de construção dos Estados nacionais na época moderna – ainda em 

processo – mediante esforços de integração e desintegração em direção a sociedades 

maiores e mais completamente entrelaçadas, em que as “nações” são um tipo 

específico de integração. Todo esforço na direção de uma maior interdependência e 

integração mais completa de grupos humanos que eram independentes, ou menos 

reciprocamente dependentes, se dá por meio de conflitos e tensões integrativos 

específicos, que não são acidentais, mas estruturais, e de lutas pelo equilíbrio de 
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 Ver o plano de trabalho preparado por Lúcio Costa para a Divisão de Estudos e Tombamentos da Dphan, e 

Motta e Silva (1998, p.133). Ver também Chuva (2003), para correspondência entre barroco, moderno e 

civilizado. 
18

 Sobre a viagem realizada por Afonso Arinos à Minas Gerais, ver tmabém Sevcenko (1992, pp. 223-277). 
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poder, ou pode se dizer, pela hegemonia e pelo consenso – isto é, visando 

consentimento e adesão pela via cultural. (Idem, p.57) 

  

Numa outra leitura de Elias, Chartier (2002) observa a importância, nos estudos 

sociológicos, em se abordarem as evoluções sociais numa chave de longa duração, que 

permitiria compreender, por filiação ou por diferença, as realidades do presente.
19

 Nesse 

sentido, embora o objeto de estudo (uma instituição, por exemplo) seja historicamente 

determinado, sua abordagem “não se prende aos indivíduos, supostos como livres e únicos, 

mas com posições que existem independentemente deles e com as dependências que regulam 

o exercício da sua liberdade” (Idem, p. 92). O Sphan, portanto, é considerado como uma 

formação social particular, onde se definem as relações existentes entre os agentes sociais, e 

onde as dependências recíprocas que unem os indivíduos engendram normas e 

comportamentos diferenciados. O estudo da instituição em questão traria à tona a essência das 

condições que tornaram possível a origem e perpetuam a existência de uma ideia de nação, 

que sustenta a sociedade e o Estado moderno. Ainda, segundo Chartier observa, em relação à 

metodologia utilizada por Elias, é necessário que se estabeleça uma análise comparativa em 

dois sentidos: o primeiro pretende perceber funcionamentos diferentes da mesma forma social 

no interior de sociedades comparáveis e contemporâneas; o segundo põe em contraste as 

formas e os funcionamentos sociais comparados (Idem, pp. 94-95).  

Desse modo, quando Chuva observa a constituição dos patrimônios nacionais em outros 

países como França, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, é possível perceber a origem de 

fenômenos comuns, tendo a nação como figura referencial, e também despojar as dimensões 

sociais tidas por evidentes, como vida pública e vida privada, cultura erudita e cultura 

popular, por exemplo, de sua suposta naturalidade e reconduzi-las a condição de formas 

temporariamente circunscritas, instituídas por um equilíbrio social particular. 

Como parte do mesmo processo de construção da nação, as teses nacionalistas, de 

uma forma quase absoluta, representam a nação como algo muito antigo, imemorial. 

As autoimagens das nações, recorrentes em qualquer parte do mundo ocidental, são 

representações construídas e reconstruídas, reproduzidas e multiplicadas, 

reafirmadas permanentemente, por infinitas redes de agentes e agências de poder, 

com base em inúmeras frentes temáticas em diferentes suportes materiais capazes de 

fazê-las circular, divulgando-as e vulgarizando-as, como se pudessem espelhar o 

próprio real. (Chuva, op. cit., p.57) 
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 Esta obra é uma coletânea de oito ensaios do autor, publicados durante a década de 1980, dedicados à 

discussão da história cultural francesa praticada nas décadas de 1960 e 1970. O capítulo terceiro se refere a 

uma introdução da obra de Norbert Elias, publicada como prefácio para uma reedição em francês de “A 

sociedade de corte”, em 1985, obra que Chartier considera como uma primeira formulação dos conceitos e das 

teses que Elias desenvolverá nos dois volumes de “O processo civilizador”, em 1939. O ensaio é ao mesmo 

tempo crítica e sugestão de instrumental teórico para se pensar a historiografia cultural. 
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A análise é conduzida, então, tendo como fundamentais as noções de formação, ou 

configuração, interdependência e equilíbrio das tensões. O principal conceito é o de formação, 

ou configuração, que é descrito como uma formação social em que os indivíduos estão ligados 

uns aos outros por um modo específico de dependências recíprocas e cuja reprodução supõe 

um equilíbrio móvel de tensões. A combinação desses conceitos é, justamente, o que permite 

pensar as razões por que os agentes se ligam entre si em grupos, e as formas como essas 

relações aparecem na sociedade (Chartier, op. cit., p.100).  

Tendo como referência matricial esse instrumental teórico, Chuva elaborou uma 

interpretação do Sphan, cujas práticas movimentam e articulam inúmeras redes de agentes em 

nível nacional, contribuindo para implantação de um projeto de Estado.
20

 A contribuição 

fundamental da versão institucional proposta pela autora, para este trabalho, consiste no 

entendimento de nação como forma perene no processo de longa duração, que é a formação 

do Estado moderno; na concepção do Sphan como uma representação particular de nação; e, 

em especial, em como se criou um processo de rotinização das práticas de conservação do 

patrimônio histórico e artístico.  

O processo de rotinização das práticas de patrimônio envolveu uma ampla rede de 

alianças, articulando as redes locais em torno da “causa” do patrimônio e da rede nacional do 

Sphan. Durante o período analisado pela autora, de 1937 a 1946, o Sphan fez tombamentos 

em 52 municípios, em 16 estados da federação, sendo que, nesse mesmo período, a instituição 

realizou centenas de reformas e restaurações, ou mesmo orientou e negociou com diversos 

proprietários os projetos de reformas em seus bens tombados, objetivando sua conservação 

(Chuva, op. cit., p.279). 

O decreto-lei nº. 25/37 regulamentava as ações de proteção desse patrimônio, com 

relação à aplicação do instituto do tombamento. Porém, não apresentava regras claras para os 

procedimentos administrativos a serem adotados na condução dos processos de tombamento, 

ampliando a margem das possibilidades de ação. Tais possibilidades se valeram de um 

sistema de trocas, apoiado nos compromissos e nas obrigações mútuas advindos das relações 

entre os agentes do Sphan e os demais envolvidos (Idem, p.281). 

Essa produção administrativa esteve sempre mediada por cartas pessoais, delineando 

a administração do Sphan com características próprias, que engendraram a 

rotinização das práticas e deram aos seus procedimentos, gradativamente, uma 

legalidade necessária à legitimação do órgão como agência do Estado. O Sphan, 

dessa forma, partilhava de uma das marcas da administração pública do Estado 

brasileiro, em boa parte consolidada nas décadas de 1930-1940: um perfil em que o 
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 Além de Elias, a autora considera o entendimento da dimensão cultural como fundamental para noção de 

Estado no seu sentido ampliado, conforme as concepções de Antonio Gramisci. Ela ainda especifica outras 

referências teóricas que assistiram seu trabalho (Chuva, 2009, pp. 35-37). 
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caráter técnico servia para legitimar, mediante os códigos de uma política 

organizada em redes de interação face a face. O exercício de diferentes poderes, 

concomitantemente, se instituía tanto a partir das relações de poder pessoais em 

jogo, quanto da busca de legitimação mediante excelência de um saber técnico. [...] 

As instâncias regionais do Sphan mantinham estreitas ligações com a direção no Rio 

de Janeiro por meio de correspondência permanente com o diretor, elo de 

interligação e centralização de todas as ações do Sphan. (Idem, p.282) 

 

Nesse processo de negociação de interesses e integração das redes sociais dispersas pelo 

território, operando com a variável nacional, as práticas calcadas na excelência de um saber 

técnico, que no limite se constituía ao mesmo tempo em que era institucionalizado, 

perpetuaram uma memória coletiva, que a própria experiência institucional autorizava. Além 

dos aspectos da relação burocrática, percebe-se implícito nas ações de conservação e restauro 

o tipo de patrimônio que interessava proteger: uma reinterpretação do passado colonial, que 

tinha como base a produção artística de matriz luso-brasileira, e que foi o tema sobre o qual se 

debruçaram os arquitetos envolvidos com os primeiros trabalhos do Sphan, a partir de 1930. 

Em torno dela, foi criada uma produção arquitetônica moderna, que relacionava algumas 

características construtivas das obras do período colonial aos edifícios modernos, que vinham 

sendo projetados nos centros do Rio de Janeiro e São Paulo. A “nova” arquitetura configurava 

uma historicidade que combinava passado colonial à tradição brasileira, e ambos à noção de 

modernidade, o que assegurou aos arquitetos envolvidos nessa concepção uma participação 

privilegiada nos projetos e nas ações da instituição que ora se construía (Idem). 

Assim, a rotina de trabalho compartilhada que se formalizou, gerou uma forma 

particular de tratamento das questões institucionais, a valorização da experiência institucional 

como parâmetro para as ações técnicas empreendidas, capaz de justificar alguns aspectos das 

práticas de preservação cultural atuais, como a sistematização dos inventários de 

conhecimento e a institucionalização do mapeamento de referências culturais, objeto de 

estudo do segundo capítulo. 
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 1.2.3 Da Fundação Nacional Pró-Memória ao Departamento de Identificação e 

           Documentação 

  

 Nas décadas de 1930 e 1940, o Sphan se consolidou a partir dos tombamentos, dirigidos 

à proteção de bens cuja materialidade fosse representativa dos valores histórico e artístico que 

se queria preservar. Nesse caso, a atribuição de valor ao bem estava vinculada às noções de 

excepcionalidade e autenticidade, e o valor estético considerado estava associado à construção 

de uma trajetória artística que reunia passado, representado pela tradição luso-brasileira nas 

artes e na arquitetura, e presente, representado pelo movimento modernista. Amparado na 

correspondência criada entre tradição, modernidade e autenticidade, o Sphan constituiu sua 

concepção de patrimônio nacional e seu acervo de bens móveis e imóveis (Chuva, 2003). 

 A questão central, que se depreende do trabalho realizado pelo Sphan nas primeiras 

décadas de atuação, envolve explicitar quais são os valores sociais atribuídos a esses bens. 

Considerando o contexto brasileiro na década de 1920 e 1930, de afirmação da nação, seja 

pela ação política centralizada no Estado, seja pelos movimentos intelectuais, em especial o 

modernismo nas artes, a ideia de um patrimônio representativo da unidade nacional envolvia 

valores que pertenciam à própria elite político-intelectual, que a forjou, associados 

posteriormente aos bens preservados. Isto significa que, embora se atribua um interesse 

simbólico coletivo aos bens patrimonializados pelo Sphan nesse período, as relações sociais e 

culturais ali representadas reverberavam apenas em camadas específicas da sociedade. Num 

regime de governo autoritário, com era o caso do Estado Novo, a ideia de que uma elite 

político-intelectual deveria incumbir-se da tarefa de “educar” o gosto e o comportamento da 

população, em geral, estava na base das políticas sociais e culturais implantadas, e nesse 

sentido também se incluíam as práticas de preservação do patrimônio artístico nacional. 

 O processo de patrimonialização de um bem cultural implica num processo análogo de 

valoração desse bem, em que se definem simbolicamente os papéis dos agentes sociais 

envolvidos e do Estado.  

Neste ponto, quero chamar a atenção para a distinção – até o momento não 

explicitada – entre bem cultural e bem patrimonial. A intermediação do Estado no 

segundo caso [bem patrimonial], através de agentes autorizados e de práticas 

socialmente definidas e juridicamente regulamentadas contribui para fixar sentidos e 

valores, priorizando uma determinada leitura: seja a atribuição de valor histórico, 

enquanto testemunho de um determinado espaço/tempo vivido por determinados 

atores; seja de valor artístico, enquanto fonte de fruição estética, o que implica 

também uma modalidade específica de conhecimento; seja valor etnográfico, 

enquanto documento de processos e organizações sociais diferenciados. (Fonseca, 

2005, p.42) 
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  A tônica na constituição social dos valores patrimoniais, desenvolvida por Fonseca, 

permite que se encarem as práticas de preservação do patrimônio cultural como uma via de 

mão dupla, em que a instituição necessita de interlocutores na sociedade civil, que também 

sejam capazes de atribuir significações e valores que justifiquem a preservação de 

determinados bens culturais. Essa reciprocidade depende de um diálogo mútuo e organizado, 

entre os órgãos de preservação e a sociedade civil, e para isso é necessário que sejam 

explicitados os meios e as noções que sustentam as políticas de preservação.  

 Essa perspectiva, também justifica as transformações que as ações de preservação do 

patrimônio cultural sofreram a partir de meados da década de 1970. Diante do autoritarismo 

de um governo militar e da situação política e econômica do país, questões antes silenciadas, 

relacionadas aos direitos políticos e culturais, e à participação popular, vieram à tona. Tal 

situação, quando confrontada com a atuação do Iphan (na época Dphan), desvelava o caráter 

“mítico” que envolvera seu trabalho até então, e a defasagem de suas ações em relação às 

reivindicações político-sociais para o momento. Não se tratava, no entanto, de um 

questionamento às habilidades técnicas, mas ao modo como elas se impunham numa 

sociedade onde apenas a garantia institucional de proteção da integridade física de um bem 

cultural, não bastava para sustentar uma política de preservação. Isso se dava tanto pela 

autoridade técnica com que a instituição revestia suas ações, representadas pelo tombamento, 

como pelos interesses da preservação, que pareciam não se adequar à política 

desenvolvimentista promovida pelo Estado. A solução encontrada foi associar a competência 

técnica do Iphan aos programas do governo, que viabilizassem ações de preservação, de 

acordo com as demandas social e econômica vigentes.  

 Nesse contexto, a Fundação Nacional Pró-Memória (Pró-Memória) surgiu da associação 

entre Iphan, Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas (PCH) e o Centro 

Nacional de Referência Cultural (CNRC), em 1979.
21

 Com essa fusão, a Pró-Memória se 

tornou o órgão executivo da Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), 

que substituiu o Iphan nesse novo arranjo institucional (Idem, p.154).  

 Essa articulação teve como protagonista a figura emblemática de Aloísio Magalhães, 

que à semelhança de Rodrigo Mello Franco de Andrade no Sphan, equacionou interesses de 
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 “O Programa Integrado de Recuperação das Cidades Históricas (PCH) foi criado pelo governo federal, em 

1973, dentro da Secretaria de Planejamento (SEPLAN), para financiar obras em imóveis ou sítios históricos 

no Nordeste, posteriormente ampliado para todo país, visando sua utilização para fins turísticos, 

independentemente de serem tombados. O Centro Nacional de Referência Cultural(CNRC) criado através de 

convênio entre o Ministério da Indústria e do Comércio e o Governo do Distrito Federal, 1975, visava  

construir um sistema referencial básico para a descrição e análise da dinâmica cultural brasileira.” (Motta;  

Silva, 1998, p. 16) 
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diferentes grupos em torno da “causa” comum à época, num discurso que aliava preservação e 

desenvolvimento a partir da experiência do CNRC. Essa estratégia proporcionou um fôlego 

novo ao órgão de preservação nacional, que vinha sofrendo com pressões não apenas de 

ordem social, como também de ordem financeira e administrativa, e ao CNRC, ao incorporá-

lo a uma estrutura formal voltada à preservação do patrimônio.
22

 

 Com a Pró-Memória os conceitos e trabalhos antes desenvolvidos no âmbito do CNRC 

puderam ser incorporados a Sphan, abrindo espaço para novos “olhares” sobre os bens alvo de 

patrimonialização.
23

 Nesse sentido, convém destacar as noções de bem e referência cultural 

que se forjaram no contexto do CNRC, e que ainda hoje orientam os trabalhos relacionados à 

preservação cultural no Iphan.  

 A noção de referência cultural, segundo Fonseca (2000), pressupõe sujeitos para os 

quais as “referências culturais” façam sentido:  

Essa perspectiva veio deslocar o foco dos bens – que em geral se impõem por sua 

monumentalidade, por sua riqueza, por seu peso material e simbólico – para a 

dinâmica de atribuição de sentidos e valores. Ou seja, para o fato de que os bens 

culturais não valem por si mesmos, não têm um valor intrínseco. O valor lhes é 

atribuído por sujeitos particulares e em função de determinados critérios e interesses 

historicamente condicionados. (Idem, p. 85) 

 

 Nesse sentido, podemos dizer que a noção de bem cultural deriva do caráter processual 

e dinâmico da cultura que circunscreve o bem a ser patrimonializado.  

 Os conceitos de bem e referência cultural chamam a atenção para o valor da dimensão 

cultural do patrimônio a ser preservado, complementar ao valor histórico e artístico. Essa 

atualização da noção de patrimônio também ocorria em outras esferas políticas, além da 

Sphan/Pró-Memória. Em 1983, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico de São Paulo (Condephaat) promoveu um seminário em torno do tema 

cultura, patrimônio e preservação, buscando contribuições de áreas acadêmicas variadas para 

as ações de preservação. Nele, entre outros convidados, Eunice Ribeiro Durham tratou da 

noção de cultura envolvida nos estudos antropológicos, e de que forma ela poderia influenciar 

positivamente as políticas de patrimônio. Elaborando seu argumento a partir da noção vulgar 

de cultura, que a associa, entre outros aspectos, a um caráter “elevado”, “superior” atribuído 

aos bens culturais, a antropóloga considera: 
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 No capítulo quatro, Fonseca trata do contexto político nacional no qual estavam imersos os agentes do Iphan.  

Para tratamento específico do CNRC e do processo de unificação do Iphan, ver Fonseca (2005, pp. 143-154). 
23

 Um exemplo prático, nesse sentido, foi o trabalho de inventário realizado pela Sphan/Pró-Memória sobre a 

tecelagem manual no triângulo mineiro. A esse respeito ver, Fonseca (2000), Maureau (1986), Sphan/Pró-

Memória (1984). 
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Voltando aos elementos básicos da noção de cultura no senso comum, podemos 

concluir que ela engloba diferentes aspectos. Em primeiro lugar, a valorização da 

cultura que, por isso mesmo, deve ser preservada [...]. Em segundo lugar, é 

importante reconhecer a multiplicidade de referências do termo “cultura”, que 

engloba simultaneamente objetos, conhecimentos e capacidades. Esse segundo 

aspecto é importante porque constitui a base sobre a qual a Antropologia reformulou 

a noção presente no senso comum, criando um novo conceito. A reformulação 

básica constitui na “deselitização”, isto é, num movimento de definição que retirou 

do conceito essa conotação de um saber especial, superior, produzido por certas 

pessoas, restrito a determinadas classes sociais. Todos os aspectos associados à 

noção de cultura do senso comum permanecem no conceito antropológico, mas 

foram aplicados a todas as produções humanas e a todos os comportamentos sociais. 

(Arantes, 1984; grifos meus) 

 

 Além da transformação no modo de se pensar a preservação do patrimônio, que se 

operou a partir dos trabalhos desenvolvidos pelo CNRC e de outros, ocorridos em diversas 

instâncias sociais e políticas, um elemento fundamental para compreensão desse processo de 

aperfeiçoamento dos instrumentos de identificação e valorização de bens culturais foi a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, que veio consolidar os debates em torno de 

uma noção mais abrangente de patrimônio cultural.
24

 

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

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

manifestações culturais. 

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

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

 

Art. 216, §1º. O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 

protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 

vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e 

preservação. (MinC/Iphan, 2006, p. 43) 

 

 Quando se localiza a questão no tempo e no espaço institucional, podemos perceber que 

a prática de inventários tem se transformado ao longo dos anos, assumindo caráter e contornos 

de pesquisa científica, através do apuro de uma metodologia interdisciplinar de 

identificação/conhecimento dos bens culturais (Motta; Silva, 1998). Mas, mais do que isso, 

podemos perceber a transformação dos objetos de inventário, ou melhor, do “olhar” com que 

se observa os objetos e experiências sociais. No “Encontro de Inventários de Conhecimento” 

do Iphan, organizado pelo então Departamento de Identificação e Documentação (DID), em 

1995, Fonseca aborda essa questão do “olhar” como fundamental para se entender a ideia de 

referência cultural.  

Quando falamos em tentar captar as referências culturais, a questão maior está em 

definir um determinado ponto de vista, um determinado modo de tratar o bem 

cultural, e não nos restringirmos a tais ou quais objetos, ou tipos de bens. No fundo, 

a questão consiste em elaborar a relação sujeito-objeto, um sujeito que vai conhecer, 

inventariar, e o objeto, o bem cultural que vai ser conhecido, de modo a considerar a 
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 A respeito do inventário como instrumento de proteção do patrimônio no Brasil, ver Miranda (2008). 
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questão do valor atribuído a esse objeto numa perspectiva que seja desconcentrada, 

plural e supostamente democrática. (Idem, p.31) 
 

 Os inventários de identificação, inicialmente chamados de inventários de conhecimento, 

podem ser definidos como “trabalhos de pesquisa que buscam a identificação e o registro de 

novos valores a preservar, através de levantamentos sistemáticos baseados na coleta de 

múltiplas informações em campo.” (Idem, p.7). Nesse sentido, o encontro promovido pelo 

DID procurou reunir experiências que vinham ocorrendo localmente, nas coordenações 

regionais. A partir dessa amostra, foi feito um diagnóstico das características e do andamento 

desses trabalhos, e esboçadas algumas diretrizes gerais, consideradas como referência para o 

desenvolvimento de uma política e métodos de inventário para a instituição (Idem, pp. 19-24; 

p.129). 

 Criado em 1991, quando da transformação do Sphan em Instituto Brasileiro do 

Patrimônio Cultural (IBPC), o DID foi responsável pelo arquivamento e conservação de 

documentos e de trabalhos de pesquisa realizados desde a criação do Iphan, em 1937. Desde 

1997, o departamento implementou linhas de ação voltadas à elaboração de metodologias de 

inventário de bens culturais tanto para bens protegidos, como para novos bens representativos 

da diversidade cultural do país.
25

 

 Entre as metodologias de inventário elaboradas e implantadas pelo DID encontra-se o 

Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), que mais adiante seria adotado como 

instrumento de uma política direcionada à proteção do patrimônio cultural imaterial. Ainda, 

dentro do DID ocorreram as primeiras experiências de Registro.
26

 

 Nesse mesmo período, a Portaria nº. 34, de 4 de março de 1998, instituiu a Comissão e 

o Grupo de Trabalho do Patrimônio Imaterial (GTPI), atendo às recomendações 

constitucionais e internacionais, no caso, a recomendação da Unesco sobre a Preservação da 

Cultura Tradicional e Popular, de 15 de novembro de 1989. A Comissão e o GTPI tinham 

como atribuição “elaborar proposta visando ao estabelecimento de critérios, normas e formas 

de acautelamento do patrimônio imaterial brasileiro.” (MinC/Iphan, 2006, p. 61). 

 Acompanhando a trajetória do órgão, percebe-se que a década de 1990 se constituiu 

num momento de transição, em que seus agentes buscavam incorporar as demandas sociais 

que surgiram nas duas décadas anteriores às políticas de patrimônio. Embora isso já viesse 

ocorrendo desde a incorporação do CNRC ao Iphan, conceitualmente, foi somente nos anos 

                                                           
25

 Biblioteca Luis Saia. Superintendência do Iphan em São Paulo. Relatório de atividades do DID/Iphan 2001,   

p. 3. 
26

 Idem, p.4-8. A instituição do Registro e de política específica de salvaguarda do patrimônio imaterial só 

ocorreu em 2000, ver Iphan (2000). 
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90 que a instituição deu os primeiros passos para a efetivação de uma política que, na prática, 

pudesse atender a tais demandas. 

 A instituição do Registro de bens culturais de natureza imaterial e criação do Programa 

Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI) deu-se mediante o Decreto n° 3.551, de 04 de agosto 

de 2000, em conjunto com o Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), 

metodologia voltada para a identificação e produção de conhecimento sobre bens culturais, 

com vistas a subsidiar a formulação de políticas de preservação.
27

 

 Apesar da institucionalização de um instrumento específico, o Registro, a efetivação de 

uma política específica voltada à salvaguarda do patrimônio cultural imaterial só foi possível 

com a reestruturação do órgão. O Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI) foi criado em 

abril de 2004, e incorporou experiências anteriores, dando continuidade ao trabalho que já 

vinha sendo feito pelo DID (Idem, 2010, p. 25).  

No processo de discussão do sistema brasileiro de salvaguarda do patrimônio 

imaterial, o conceito de referência cultural tornou-se fundamental. Este conceito está 

na base da nova visão de preservação e da gestão dos bens culturais brasileiros 

expressa pelas políticas atuais do patrimônio cultural imaterial. Ao mesmo tempo, 

sua adoção significou assumir que a atribuição de valor social a objetos e ações não 

é prerrogativa exclusiva do Estado e de seus representantes. Os sujeitos que se 

mantém e produzem bens culturais, antes disso, são vistos como atores fundamentais 

nesse processo. (Cavalcanti; Fonseca, 2008, p. 20) 

  

 Percebe-se que, até a criação do DPI, o DID era o departamento responsável por 

desenvolver e implantar alguns dos instrumentos que, atualmente, se encontram no âmbito 

institucional reservado ao patrimônio imaterial. A experiência do DID, aqui, talvez pudesse 

também ser entendida como um espaço breve de diálogo entre ambas as dimensões do 

patrimônio, material e imaterial, que foram instiucionalizadas a posteriori. Por outro lado, a 

cisão estrutural leva a pensar nas tensões que permearam esse diálogo.
28

 

 Em relação ao INRC, ele apresenta um interesse particular para este trabalho, uma vez 

que sua metodologia servirá de subsídio para alguns trabalhos de mapeamento de referências 

culturais, como será visto a seguir.  

  

                                                           
27

 Sobre a instituição das políticas de patrimônio imaterial, ver Cavalcanti e Fonseca (2008), MinC/Iphan (2006; 

2010). 
28

 Em 2003, o Decreto 4.811, instituiu o Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização (DEPAM) e o 

Departamento de Patrimônio Imaterial e Documentação de Bens Culturais. Em 2004, com o Decreto 5.040, a 

atividade de pesquisa e documentação de bens culturais passou a ser atribuída à Coordenação de Pesquisa e 

Documentação, Copedoc, mantendo-se o DEPAM e DPI, com suas respectivas atribuições. A respeito de uma 

noção integradora de patrimônio cultural, ver artigo Chuva (2012). 
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 1.2.4 O Inventário Nacional de Referências Culturais – INRC 

 

  No lastro das experiências anteriores do inventário de referências culturais, 

protagonizadas pela Fundação Nacional Pró-Memória (Pró-Memória) e pelo Departamento de 

Identificação e Documentação (DID), constituiu-se o Inventário Nacional de Referências 

Culturais (INRC). Os conceitos que embasaram a elaboração do inventário, e as orientações 

em relação ao uso da metodologia, foram organizados no INRC Manual de Aplicação, 

disponibilizado pelo Iphan às unidades regionais e às equipes técnicas encarregadas da 

execução dos inventários.
29

 

  O manual é composto por textos e modelos de formulários que deverão ser aplicados 

durante o inventário. Os textos explicitam e discutem as principais características do INRC, 

ao mesmo tempo em que orientam o processo de trabalho com o material (fichas de campo, 

fichas de identificação, questionários, anexos).  

Para compreender a dimensão do INRC é fundamental, primeiro, analisar a concepção 

de inventário que o sustenta. Em seguida, o INRC será analisado em relação às orientações 

sobre o processo de trabalho e a aplicação da metodologia propriamente dita. 

Conforme apresentado no manual de aplicação, o INRC foi desenvolvido a partir dos 

seguintes pressupostos:  

Primeiro, que o Inventário Nacional de Referências Culturais [...] tem por objetivo 

identificar, documentar e registrar sistematicamente os bens culturais expressivos da 

diversidade cultural brasileira. Segundo, que o delineamento dos objetos 

específicos desse levantamento deve fundamentar-se nas categorias de bens culturais 

destacadas pelo Grupo de Trabalho do Patrimônio Imaterial (GTPI) [...], que são as 

seguintes: 

 

1. Saberes e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; 

2. Celebrações, festas e folguedos que marcam espiritualmete a vivência do  

        trabalho, da religiosidade, do entretenimento e da vida cotidiana; 

3. Linguagens musicais, iconográficas e performáticas; 

4. Espaços em que se produzem as práticas culturais. 

       

   (INRC Manual de Aplicação, 2000, p.23; grifos do autor) 

 

Sucintamente, a metodologia desenvolvida tem por objetivo sistematizar o 

conhecimento produzido sobre certos bens culturais. A concepção do INRC envolve, em 

princípio, a definição etimológica de inventário que significa “encontrar”, “tornar conhecido” 

                                                           
29

 A metodologia do INRC foi testada no ano 2000, por meio do inventário de referências culturais do Museu 

Aberto do Descobrimento (MADE), sob a coordenação do antropólogo Antonio Augusto Arantes Neto. 

Arantes foi convidado para auxiliar na implementação do Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI), do 

qual também foi diretor. Assumiu a presidência do Iphan, em 2004, e manteve-se no cargo até 2006. Para uma 

trajetória do antropólogo, ver entrevista concedida à Revista Ponto Urbe, 2008, n. 3. 
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(Idem, p.27). A discussão metodológica, portanto, está centralizada nas etapas relacionadas às 

ações de buscar, identificar e documentar bens culturais. 

A ideia de “sistema” aplicada à de inventário é fundamental, pois a partir dela se 

estruturam instrumentos que, reunidos, formam um conjunto que informa sobre o universo 

investigado, e a partir do qual se podem obter os resultados desejados. Outra noção 

considerada na construção do INRC é a de exaustividade, que qualifica o trabalho de 

inventário. O caráter exaustivo conferido ao inventário pressupõe que ele deve servir para 

esgotar certo universo de pesquisa. Portanto, um inventário se torna exaustivo, quando se cria 

o conjunto de possibilidades sobre o qual incidirá a metodologia, e sistemático, na medida em 

que organiza o conjunto de informações obtidas, de acordo com critérios de inclusão e 

exclusão dos elementos que deverão constituí-lo.  

Na realização do INRC dois fatores são essenciais: a delimitação da área a ser 

inventariada e a construção do objeto de pesquisa. Essas definições baseiam-se nas noções de 

referência e bem cultural, já problematizadas anteriormente. Entretanto, é importante observar 

aqui o uso delas quando aplicadas ao INRC.   

A noção de referência cultural é tomada em dois sentidos: como alusão, ou seja, 

identificação indireta de algo pelo fato, objeto ou personagem conhecido; e também como 

baliza, isto é, marca que indica limite e estabelece termo de comparação e diferenciação. 

Esses sentidos dados à noção de referência cultural permitem instrumentalizá-la de modo a 

torná-la objetiva. Assim sendo, “referências” tornam-se, para efeito de inventário, objetos, 

práticas e lugares apropriados pela cultura na construção de sentidos de identidade, 

popularmente chamados de “raiz” de uma cultura (Idem, p.29). Os bens culturais, objetos do 

INRC, tornam-se, portanto, identificáveis pelas referências que fazem a certo grupo social, em 

suas práticas cotidianas. 

Apesar da objetivação e simplificação da noção de referência e bem cultural para efeitos 

metodológicos, permanece latente a ideia de transformação a que estão sujeitos os bens 

culturais inventariados, uma vez que o foco da ação são os atores, as instituições reconhecidas 

por sua cultura, as configurações espaciais e temporais produzidas por suas práticas. Embora 

materialmente reconhecíveis (nas festas, nos lugares, nas expressões artísticas, nas edificações 

etc.), os aspectos da vida social de determinado grupo não são dados fixos, e, portanto, não 

devem ser considerados como produtos acabados (Idem, p.30). Com isso, também se 

relativiza o caráter de exaustividade conferido ao INRC, pois o conjunto de práticas sociais 

inventariado, ainda que dentro de um contexto bem delimitado pelos critérios definidos, 
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sofrerá transformações ao longo do tempo. Daí, a necessidade dos resultados do INRC serem 

acompanhados e complementados periodicamente. 

As noções de referência e bem cultural subsidiam, por sua vez, as categorias de bens 

culturais que estruturarão o inventário. Elas foram definidas em função dos estudos 

desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho do Patrimônio Imaterial (GTPI) para a criação do 

registro da cultura imaterial, e servem para circunscrever os objetos da ação de inventário. Os 

bens culturais podem ser classificados de acordo com as seguintes categorias: celebrações, 

formas de expressão, ofícios e modos de fazer, edificações e lugares. Para a concepção do 

INRC é fundamental destacar a categoria lugar, pois seu conceito se relaciona, também, com 

as questões envolvidas na delimitação da área a ser inventariada. 

De acordo com a definição proposta pelo manual, o “lugar” deve ser considerado pelos 

sentidos que lhe são atribuídos pela atividade humana. São espaços apropriados e 

reconhecidos pela população por práticas e atividades diferenciadas, associadas ao cotidiano 

local: trabalho, lazer, religião etc. Fisicamente, eles podem ser identificados e delimitados 

pelos marcos e trajetos desenvolvidos pela população nas atividades que lhe são próprias. 

Porém, para que o processo de constituição do lugar seja bem compreendido, o levantamento 

também deve considerar aspectos como os modos de apropriação prática e simbólica do 

espaço, o contexto histórico em que está compreendido, a construção estratégica de marcos e 

monumentos edificados (Idem, p.32). Podem ser considerados na categoria lugar, por 

exemplo, praças, mercados, feiras, bairros. 

Assim como o conceito de lugar, a delimitação da área de inventário não deve se 

restringir apenas aos limites físicos, sejam eles geográficos ou administrativos.  

Os sistemas culturais e, portanto, as referências de um grupo social, têm, por assim 

dizer, uma geografia própria, que dependerá da natureza das relações sociais 

existentes num determinado espaço físico: a segmentação ou a estratificação social 

corresponderá a clivagens e diferenças culturais, com graus variados de 

permeabilidade, que deverão ser levadas em consideração na delimitação da área de 

inventário. (Idem, p. 32) 

 

 Isto significa que, os critérios de delimitação da área inventariada variam em função das 

referências dos grupos sociais envolvidos pela ação. Portanto, aos critérios estabelecidos 

previamente para demarcação da área, deve-se combinar a perspectiva dos grupos locais. Por 

exemplo, uma área inventariada pode ser delineada por critérios físicos (acidentes 

geográficos), jurídicos (parques estaduais, nacionais, áreas tombadas) sociopolíticos (áreas 

associadas a uma etnia), mas também em função de critérios temáticos: a área onde se 

encontra disseminado determinado bem cultural. Nesse último caso, em especial, é de suma 
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importância a inclusão do olhar do grupo social considerado para a delimitação da área a ser 

investigada. Vale destacar ainda que, as áreas delimitadas não precisam ser fisicamente 

contínuas. A unidade de uma área de inventário pode se dar pela articulação de questões ou 

temas comuns aos grupos envolvidos.  

 Conforme apontado no manual, como essas áreas não são categorias estritamente 

espaciais se propôs denominá-las com o conceito de sítio, compreendido enquanto 

configuração socioespacial (Idem, p.33). Desse modo, é possível identificar mais de uma 

configuração socioespacial dentro do limite estabelecido, em função das percepções dos 

diferentes grupos sociais. Para efeitos práticos, o manual orienta subdividir o sítio principal 

em localidades. Assim, um sítio poderá ser pensado como uma rede de localidades, 

territorialmente diferenciada, porém reconhecida pelo grupo como uma unidade cultural 

(Idem, p.34). Embora muito próximos, os conceitos de lugar, sítio e localidade se diferenciam 

pelo contexto e pela escala em que são aplicados.  

Desenvolvidas as principais referencias teóricas do INRC, o processo de trabalho 

apresentado pelo manual trata do uso da metodologia, ou seja, da prática de inventário. A 

metodologia prevê três etapas, que se desenvolvem em níveis de complexidade crescente: 

levantamento preliminar, identificação, documentação. O manual também orienta a formação 

das equipes que conduzirão o inventário e a sistematização das informações nos formulários.  

Em relação à formação das equipes, elas devem se estruturar em função do 

levantamento de campo e do planejamento e coordenação dos trabalhos. Para as equipes de 

campo, é recomendação imprescindível envolver a população local nos levantamentos. Ela 

deve ser composta por especialistas e técnicos, além de pessoas do local, uma vez que 

algumas delas poderão vir a se tornar futuros interlocutores do Iphan no trabalho de 

manutenção e realimentação desses acervos de informação (Idem, p.35). Às equipes 

exclusivamente técnicas, recomenda-se que sejam formadas por especialistas em diferentes 

áreas afins à temática do patrimônio (ciências sociais, história, geografia, arquitetura, 

arqueologia etc.), em proporção que variem de acordo com a situação considerada. Elas serão 

responsáveis pela supervisão do trabalho de campo, acompanhamento e sistematização dos 

dados obtidos ao longo do processo de inventário.  

Em relação às etapas de inventário, o levantamento preliminar consiste na delimitação 

do sítio de inventário, e na reunião e sistematização das informações disponíveis sobre ele. 

Inclui pesquisa em fontes secundárias (pesquisa bibliográfica), documentos, viagem ao campo 

para entrevistas com moradores locais, contato com instituições, e verificação das condições 

práticas de trabalho (hospedagem, deslocamento etc.). Também, deverão constar no 
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levantamento preliminar os bens culturais inventariados que se incluam nas categorias 

celebrações, formas de expressão, ofícios e modos de fazer, edificações e lugares. A 

sistematização desse levantamento permite: visualizar os bens a serem inventariados em seu 

conjunto, apreender seus sentidos e compreender o contexto social em que ocorrem; fazer a 

primeira varredura da área considerada, com o objetivo de selecionar de antemão alguns itens 

que poderão ser objeto de eventual identificação; planejar as condições práticas do trabalho de 

campo.  

Assim, destacam-se no mapeamento feito através do levantamento preliminar os 

seguintes itens: 

1.O que a comunidade destaca de forma reiterada como bem de significação 

diferenciada enquanto marca de sua identidade; 

2.O que o conhecimento acumulado sobre o sítio permite destacar; 

3.O que se verifica ser relevante comparativamente, por semelhança ou contraste 

com o que ocorre na região de entorno da área inventariada; 

4.A vigência da referência nas práticas sociais atuais ou na memória. (Idem, pp. 36-

37) 

 

As informações obtidas com o levantamento preliminar poderão sofrer alterações e 

serem complementadas na etapa seguinte de identificação. 

A identificação é feita por meio de: 

1.Descrição sistemática e tipificação das ocorrências relevantes; 

2.Mapeamento das relações entre os itens identificados e destes com outros bens e 

práticas relevantes; 

3.Identificação de aspectos básicos de seus processos de formação, assim como – no 

caso de atividades – seus executantes, mestres aprendizes e seu público. (Idem, p.43) 

 

Esta etapa envolve entrevistas com pessoas residentes nas localidades, utilizando 

questionários e gravações, e não depende da observação direta da atividade identificada, ou 

seja, ela pode se desenvolver separadamente dos calendários culturais locais. A identificação 

também incluirá um registro audiovisual mínimo, ficando seu detalhamento para fase seguinte 

de documentação (Idem, p.43). 

A terceira e última etapa do INRC, documentação, é composta de estudos técnicos 

desenvolvidos por profissionais especializados, de natureza etnográfica ou artística (desenhos, 

fotografias, filmes etc.), sendo que, a criação e autoria individual do pesquisador ou artista 

devem resultar da observação direta dos bens inventariados em seu contexto de ocorrência 

(Idem). Devido à característica autoral do trabalho de documentação, esta fase não aparece 

detalhada no manual. 

As informações obtidas no levantamento preliminar e na fase de identificação são 

sistematizadas em fichas padronizadas e autoexplicativas, ou seja, em cada uma delas há 

instruções para preenchimento. Por fim, o INRC é complementado com a inclusão das 

informações produzidas em banco de dados, especialmente desenvolvido para este fim. Não é 
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objeto deste trabalho uma análise dos instrumentos de identificação que compõe o INRC: 

fichas, recursos audiovisuais, questionários. Apenas se faz necessário explicitar a construção 

conceitual e formal do INRC, uma vez que sua metodologia irá subsidiar, em parte, os 

mapeamentos de referências culturais analisados no próximo capítulo. 
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2 INVENTÁRIOS E MAPEAMENTOS 

 

 Neste capítulo, analiso duas propostas de mapeamento com base na noção institucional 

de mapeamento de referências culturais, constituída ao longo da trajetória do órgão e, em 

especial, a partir das trajetórias da Fundação Nacional Pró-Memória (Pró-Memória) e do 

Departamento de Identificação e Documentação (DID), assunto tratado no capítulo anterior. 

 A primeira proposta considerada foi elaborada pela Superintendência do Iphan em 

Sergipe. Anterior aos editais do Plano Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI), a relevância 

de sua escolha se deve, justamente, por ter se tornado modelo para a instituição dos 

mapeamentos de referências culturais posteriores, pelos referidos editais (ver Anexo II), 

incentivados pelo Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI). Além disso, essa experiência 

problematizou a aplicabilidade do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), 

quando considerado em um levantamento exclusivamente bibliográfico. A segunda proposta, 

elaborada pela Superintendência do Iphan em Goiás, para o estado de Tocantins, foi escolhida 

por se tratar de uma concepção de mapeamento diferente daquela institucionalizada pelos 

editais do PNPI. Procurou-se, com isso, analisar as metodologias adotadas, os partidos 

teóricos e os resultados alcançados, quando comparadas ambas as experiências. 

 O objetivo de tal análise é buscar elementos para compreender como, a partir de uma 

dada prática técnica, se institucionalizam normas e instrumentos de identificação do 

patrimônio cultural, e o que esta institucionalização representa em termos de políticas de 

preservação.   
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 2.1 O trabalho pioneiro da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico  

       e Artístico Nacional em Sergipe 

  

 O artigo 8º do Decreto 3.551/2000, o qual se refere à criação do Programa Nacional de 

Patrimônio Imaterial (PNPI), institucionaliza a implementação de política específica de 

inventário como referência e valorização do patrimônio cultural imaterial. Para 

operacionalizar essa política, no entanto, foi necessária a elaboração de uma metodologia que 

contemplasse os anseios contidos na forma do referido decreto. O Inventário Nacional de 

Referências Culturais (INRC), concebido em relação às novas orientações políticas federais, 

deu corpo às políticas desenvolvidas no âmbito do PNPI. Nesse contexto, a Superintendência 

do Iphan em Sergipe incorporou às suas linhas de atuação, em 2004, a primeira etapa do 

projeto “Identificação para registro do patrimônio imaterial do estado de Sergipe – 

levantamento bibliográfico”.
1
 

 O projeto, ou apenas levantamento bibliográfico, como era chamado, teve como 

objetivo a identificação dos estudos, pesquisas e trabalhos realizados no estado, que fizessem 

referência às práticas culturais sergipanas, para identificação e registro das informações 

obtidas em banco de dados, especialmente elaborado para esse fim. O levantamento 

bibliográfico realizou-se em duas etapas. A primeira, durante o segundo semestre de 2004, 

resultou no relatório de atividades encaminhado ao Departamento de Patrimônio Imaterial 

(DPI), em janeiro de 2005. No mesmo ano, deu-se continuação à segunda etapa do 

levantamento, estendendo-o aos acervos de áudio e vídeo, iconográficos e aos jornais, 

gerando outro relatório de atividades encaminhado ao mesmo departamento, em janeiro de 

2006. 

 O levantamento bibliográfico encontra-se arquivado na Superintendência do Iphan em 

Sergipe, do qual fazem parte os relatórios de atividades, as fichas de identificação, as 

memórias de reunião e outros documentos que compõem o processo administrativo, 

consultados durante a pesquisa de campo, realizada entre os dias 07 e 11 de maio de 2012. O 

material referido estava acondicionado em dez caixas plásticas, guardadas no arquivo da 

superintendência, identificadas e bem preservadas. As fichas de identificação manuscritas 

foram acondicionadas em caixas, separadas pelo nome do pesquisador responsável. Os demais 

documentos (administrativos, relatórios, memórias de reunião) foram reunidos aleatoriamente 

e separados nas caixas. À exceção das fichas de identificação, facilmente localizadas, o modo 

                                                           
1
 Arquivo da Superintendência do Iphan em Sergipe. Identificação para registro do patrimônio imaterial do 

estado de Sergipe – levantamento bibliográfico. Relatório de atividades, janeiro de 2005, p. 1. 
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como o restante do material foi arquivado, sem uma identificação precisa do conteúdo da 

caixa, exigiu um trabalho inicial de triagem dos documentos, que porventura fosse de 

interesse para pesquisa.  

 Devido à extensão do material encontrado durante a pesquisa in loco e do tempo 

disponível, foram considerados neste trabalho os relatórios, as memórias de reunião da 

segunda etapa do projeto, além de uma pequena amostra das fichas de identificação. A 

seleção e observação desse material foram feitas visando o objetivo principal desta pesquisa, 

ou seja, compreender o mapeamento de referências culturais a partir de uma análise dos 

instrumentos e conceitos que subsidiaram o caso estudado.   

  Na abordagem da primeira etapa do projeto, utilizei como fonte de informação o 

relatório de atividades encaminhado ao DPI, e os relatórios produzidos pelos pesquisadores, 

como parte do produto de seus trabalhos. Já no tratamento da segunda etapa do projeto, 

considerei principalmente as memórias de reunião arquivadas. Isto porque, as memórias de 

reunião oferecem uma visão do processo de trabalho no momento em que estava sendo 

constituído e, portanto, possibilitam a explicitação de questões importantes para análise do 

projeto. Nos arquivos pesquisados, não havia registros das reuniões realizadas durante a 

primeira etapa, por isso, neste caso, foram considerados apenas os relatórios de atividades.  

 Os relatórios de atividades enviados ao DPI consistem numa descrição do processo de 

trabalho, em relação à concepção do projeto, metodologia adotada, atividades desenvolvidas, 

formação das equipes e resultados alcançados, em que são pontuadas as justificativas das 

atividades desenvolvidas, as dificuldades encontradas ao longo do percurso, de ordem pessoal 

e financeira, e o ineditismo do projeto. Nos relatórios dos pesquisadores estavam incluídas 

uma breve descrição e avaliação dos arquivos e acervos visitados, um balanço quantitativo da 

produção investigativa, e a perspectiva de cada um a respeito do trabalho desenvolvido e de 

suas expectativas em relação aos possíveis desdobramentos do projeto.  

 Durante o andamento do projeto foram organizadas reuniões periódicas para avaliar o 

conteúdo do material investigado, esclarecer dúvidas que por ventura surgissem, e para 

orientar a elaboração do banco de dados em função das necessidades observadas pelos 

pesquisadores. Essas discussões puderam ser observadas nos registros das reuniões da 

segunda fase do levantamento. Essas reuniões ocorreram entre maio e novembro de 2005, 

com frequência semanal ou quinzenal, dependendo dos encaminhamentos. 

 A reunião era o momento em que o grupo se encontrava para fazer um balanço do 

trabalho de cada pesquisador, quando as fichas de identificação eram entregues e, caso 

necessário, se fazia o remanejamento dos pesquisadores em função da demanda dos acervos. 
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Também, era a ocasião em que os problemas, enfrentados por cada membro da equipe, eram 

expostos, fossem eles relacionados a questões conceituais, como por exemplo, o entendimento 

das categorias de classificação de bens culturais, ou práticas, como a delimitação do universo 

de pesquisa, a formatação da ficha de identificação e do banco de dados, o acesso aos 

arquivos e acervos, os resultados derivados desse banco etc. Portanto, o teor dos registros das 

memórias de reunião consideradas é bastante consistente e variado, e particularmente 

relevante para esta pesquisa, na medida em que contribui para a argumentação deste trabalho, 

no sentido de explicitar a construção de uma política de preservação, baseada na identificação 

e registro de bens culturais, do qual o mapeamento de referências culturais se constitui em um 

de seus instrumentos. Além disso, se procurará observar as diferentes interpretações dos 

conceitos e orientações que conformaram a metodologia do INRC. 

 Para melhor compreensão das questões que pautaram o levantamento bibliográfico, 

procurei abordar as duas fases do projeto separadamente. A fase inicial nos permite visualizar 

os horizontes metodológicos do trabalho, como a definição do universo de pesquisa, o modo 

de constituição das equipes, da ficha de identificação, a divisão do trabalho interno, e o 

processamento das informações colhidas. Já a análise da segunda etapa proporciona a 

explicitação de alguns diálogos internos ao grupo, e também externos, compartilhados com 

outras experiências institucionais. Para concluir, pretende-se contribuir com uma análise final 

do material, contemplando as orientações e conceitos contidos na metodologia do INRC e a 

noção de rotinização das práticas institucionais, ambos os assuntos desenvolvidos nos 

capítulos anteriores. 

  

 2.1.1 A 1ª etapa do projeto “Identificação para registro do patrimônio imaterial 

  do estado de Sergipe – levantamento bibliográfico” 

  

 A primeira etapa do trabalho, realizada em 2004, contou com a colaboração de três 

equipes: uma equipe de pesquisadores, uma de informática, e uma de coordenação e apoio. 

Para a primeira equipe foram contratados dez pesquisadores, especialistas em diferentes áreas 

do conhecimento como antropologia, artes, história, letras e museologia. A orientação dessa 

equipe coube à antropóloga e professora da Universidade Federal de Sergipe Beatriz Góis 

Dantas, cujo trabalho é referência no tema da cultura sergipana, e consistia em discussões a 

partir da leitura da metodologia do INRC, e de alguns textos afins. O intuito era aprofundar o 
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conhecimento dos pesquisadores, em relação aos conceitos e categorias de classificação dos 

bens culturais, contidos no manual de aplicação do INRC.
2
 

 A segunda equipe contratada era composta por uma especialista em análise de sistemas 

e programação, por um estudante universitário em design gráfico e outro em sistemas de 

informações, responsável, também, pela digitação dos dados das fichas de identificação. O 

objetivo dessa equipe era desenvolver, implantar e aperfeiçoar um sistema de banco de dados, 

no qual seriam cadastradas as informações fichadas pelos pesquisadores.
3
  

 Os trabalhos de ambas as equipes estavam submetidos, por sua vez, a uma equipe de 

coordenação do projeto, formada pelo corpo técnico do Iphan, que contava com a técnica em 

educação Rosangela Marta Siqueira Barreto, sob a supervisão da coordenadora da divisão 

técnica Marta Maria Silva Chagas. Entre as atribuições da coordenação estavam a orientação 

dos trabalhos desenvolvidos pelas equipes, e os encaminhamentos administrativos do projeto.
4
 

 Na primeira fase do projeto, em 2004, constituiu-se um grupo de trabalho, formado 

pelos coordenadores do projeto e pela antropóloga Beatriz Góis Dantas, responsável pela 

definição do objeto e da metodologia de trabalho, e pela delimitação do campo de pesquisa. 

As discussões foram orientadas considerando as diretrizes e os conceitos contidos no manual 

de aplicação do INRC, apresentado no primeiro capítulo. 

O objeto de pesquisa se constituiu, essencialmente, de obras científicas, artísticas, 

literárias e memorialísticas, cujo assunto se inserisse no recorte temático proposto para o 

inventário: o patrimônio cultural imaterial do estado de Sergipe.  

A delimitação do campo de pesquisa foi condicionada pelo tema e, também, em função 

do volume e da diversidade dos arquivos e acervos selecionados, do tempo disponível para a 

pesquisa, do número de pesquisadores a serem contratados com os recursos financeiros 

disponíveis, e da dificuldade de se encontrarem especialistas dispostos a se dedicarem 

integralmente à pesquisa em curso. Diante disso, foram privilegiados os acervos impressos 

das bibliotecas públicas do município de Aracaju e os arquivos localizados em instituições 

públicas, ativos e extintos. Também, foram incluídos nesse levantamento os acervos de 

bibliotecas particulares de pesquisadores, que, em geral, se dedicam ao estudo de seus 

municípios de origem.
5
 O interesse nesse tipo de acervo se deveu ao fato de, muitas vezes, 

eles guardarem trabalhos mais especializados ou recentes sobre o assunto, e que não puderam 

ser localizados nos arquivos e acervos públicos. Ao final primeira fase do levantamento, 

                                                           
2
 Idem, p. 4-7. 

3
 Idem, p.7. 

4
 Idem, p.8. 

5
 Idem, p. 2. 
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alguns títulos de revistas, encontrados nos acervos públicos visitados, também puderam ser 

catalogados. Uma vez identificados os arquivos e acervos a serem inventariados, a próxima 

etapa do trabalho se concentrou na elaboração de um instrumento de pesquisa para abordagem 

dos mesmos.
6
 

Esse instrumento se constituiu numa ficha de identificação, cuja intenção era registrar 

os dados coletados durante o trabalho. As obras foram registradas segundo as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para pesquisa bibliográfica.
7
 Essas fichas, 

ordenadas por autor, continham: referência bibliográfica completa, resumo da obra, 

identificação do acervo a que pertencia, relação dos bens identificados e categorizados, 

conforme orientações do manual de aplicação do INRC, e sua área de ocorrência no estado de 

Sergipe, especificada por município e povoado, quando indicado na fonte. Assim, cabia a 

cada pesquisador selecionar previamente as obras do acervo que lhe era designado, 

considerando o tema do levantamento, para em seguida se debruçar na leitura dos trabalhos a 

fim de identificar as manifestações culturais e classificá-las de acordo com as categorias 

relacionadas no INRC: celebrações, formas de expressão, ofícios e modos de fazer, 

edificações e lugares.  

As informações colhidas e registradas nas fichas de identificação eram inseridas em um 

banco de dados, que vinha sendo planejado e alimentado pela equipe de informática, 

paralelamente ao trabalho dos pesquisadores.
8
 

O Sistema de Cadastro de Bens Imateriais (SICABI), como ficou conhecido o banco de 

dados, tinha a finalidade de armazenar as informações coletadas e consolidá-las através da 

emissão de relatórios. O SICABI permitia ao usuário quatro tipos de operações: cadastro 

geral, cadastro de fichas, operações com ficha e relatórios. O item “cadastro geral” permitia 

incluir os itens que estruturavam as fichas de identificação: nome do pesquisador; 

identificação da fonte consultada; tipo de suporte (impresso, sonoro, audiovisual); estado de 

conservação do documento; bem cultural identificado; classificação segundo as categorias 

consideradas; localidade de ocorrência; periodicidade, para jornais e revistas etc. No item 

“cadastro de fichas”, eram incluídas as informações de pesquisa propriamente. Já no item 

“operações com fichas” era possível visualizar as fichas de identificação inseridas fosse 

apenas para consulta, fosse também para sua edição ou exclusão. O item “relatórios” consistia 

                                                           
6
 Idem, pp.2-4. 

7
 Idem. Relatório mensal de consultoria da ABNT ao Iphan. Aracaju, agosto de 2005. 

8
 Idem. Relatório de atividades, janeiro de 2006, anexo VII. 
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em listagens pré-definidas do material incluído no sistema, selecionadas de acordo com os 

interesses do usuário ou pesquisador.  

Os relatórios consistiam em buscas do usuário do banco, a partir das seguintes opções 

cadastradas: espelho da ficha, um relatório que mostrava todos dados contidos na ficha de 

identificação, conforme a ficha manuscrita; publicação, cujo intuito futuro era gerar um 

catálogo do material disponível no sistema, para auxiliar pesquisas em bibliotecas; 

quantitativos; revistas; responsável, que permitia visualizar as fichas produzidas por nome do 

pesquisador; busca do usuário, que possibilitava emitir relatórios a partir do cruzamento de 

itens incluídos no sistema, como, por exemplo, aqueles inseridos no cadastro geral. 

Ao longo do processo de inclusão dos dados, foram discutidas e testadas várias vias de 

cruzamento das informações trazidas pelos pesquisadores, com a finalidade de tentar definir 

relatórios que contemplassem o máximo de combinações interessantes possível. Podemos 

citar, como exemplo, uma busca por um relatório que informasse sobre a ocorrência de 

determinado bem cultural por localidade. Nesse caso, escolhia-se como item principal da 

busca o bem cultural de interesse (uma determinada festividade, uma feira, uma comida típica 

etc.), em seguida escolhia-se dentre os itens pré-definidos para combinação o item 

“localidade”.  Havia, também, a possibilidade de se combinar o item principal com mais de 

um item secundário. Considerando o exemplo acima, poderia se obter um relatório que 

informasse além das localidades de ocorrência do bem cultural selecionado, as categorias nas 

quais ele pudesse estar inserido.  

 

 2.1.2 A 2ª etapa do projeto “Identificação para registro do patrimônio imaterial 

   do estado de Sergipe – levantamento bibliográfico” 

 

A segunda fase do levantamento bibliográfico teve início em 2005, em continuação às 

atividades que já vinham sendo conduzidas desde o ano anterior. Nessa etapa, decidiu-se 

ampliar o campo de pesquisa de modo a abranger os jornais, as revistas, e o material sonoro, 

audiovisual e iconográfico, ainda não abordados. À semelhança da primeira etapa, foram 

priorizados os arquivos e acervos públicos.
9
 

Na primeira reunião realizada com as equipes, se propôs uma discussão sobre o 

direcionamento que o trabalho adotaria frente aos novos acervos a serem pesquisados. Nessa 

                                                           
9
 Idem, anexo IV. 
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reunião, também foi decidido que a metodologia de pesquisa e a elaboração das fichas de 

identificação seriam construídas em conjunto com as equipes.
10

 

Com relação aos jornais, foi apresentado um estudo sobre os recortes possíveis, de 

acordo com o volume de títulos em condições de pesquisa e a frequência com que certo 

periódico foi editado. Também, foi apresentado um quadro cronológico que colocava em 

perspectiva as principais iniciativas na área de políticas culturais, empreendidas pelo estado 

de Sergipe e pelo governo federal. A partir desse paralelo, foram decididos o recorte 

cronológico e os títulos de interesse para a pesquisa. O estudo que serviu de referência para a 

abordagem dos acervos de jornais e revistas é de autoria da antropóloga Beatriz Góis Dantas, 

e consta nos anexos do relatório de atividades.
11

 

Um levantamento preliminar foi realizado nas instituições escolhidas, para verificar as 

condições de acesso aos acervos e o volume de jornais que abrigavam. Foi, então, sugerido 

um trabalho dirigido, a partir de uma amostra de jornais, para sensibilização do pesquisador 

com o novo tipo de fonte e adequação do modelo da ficha de identificação anterior às 

necessidades da pesquisa. Com essa amostragem inicial foi possível rediscutir o recorte 

temporal e as possibilidades de registro das informações na ficha de identificação, a partir das 

observações trazidas pelas equipes.  

Da mesma forma, foi realizado o levantamento prévio para os acervos sonoros, 

audiovisuais e iconográficos. Porém, ao contrário do trabalho com os jornais, não se 

estabeleceu um recorte cronológico intencional, isto porque não foram avaliadas previamente 

as condições físicas nem a acessibilidade dos mesmos. No decorrer da pesquisa, verificou-se 

que muitos desses acervos não possuíam equipamentos necessários para reprodução do 

material, como também se notou um descuido maior em relação à conservação e 

disponibilização desse tipo de fonte, quando comparados aos arquivos impressos.
12

 

Para a segunda etapa do projeto foram criadas fichas de identificação específicas para o 

trabalho com as novas fontes e rearranjadas as equipes. Mantiveram-se, porém, as equipes de 

pesquisadores para o trabalho com os jornais, a equipe de informática e a de coordenação. 

Além dessas, foram contratados profissionais das áreas de jornalismo, rádio e televisão, para o 

trabalho com os acervos sonoros, audiovisuais e iconográficos. Em vista dos objetivos 

pretendidos foram admitidas duas assessorias: sênior e júnior. A assessoria júnior contou com 

o trabalho de dois pesquisadores que já faziam parte do grupo de trabalho e compreendeu 

                                                           
10

 Idem. Reunião inaugural da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de Sergipe, 06/05/2005. 
11

 Idem. Relatório de atividades, janeiro de 2006, anexos I e II. 
12

 Idem, p. 6. 
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além da atividade de pesquisa, apoio ao trabalho da assessoria sênior. Esta, por sua vez, 

prestada pela antropóloga Beatriz Góis Dantas tinha o intuito de formar os novos 

pesquisadores, analisar o trabalho realizado na primeira fase do projeto, e fornecer subsídios 

para os produtos finais do levantamento bibliográfico: uma publicação do índice bibliográfico 

derivada do SICABI, e a elaboração de material para a solicitação de Registro do Ofício da 

Renda Irlandesa, ação prevista para 2006. Com vistas à publicação também foi contratado um 

profissional de design gráfico para desenvolver uma proposta de lay out e arte final.
13

 

Acompanhando os assuntos tratados nas reuniões, podemos identificar alguns pontos de 

conflito no uso da metodologia do INRC, tanto de caráter prático como conceitual. Em 

relação às definições das categorias propostas pelo manual de aplicação do INRC, percebe-se 

que não há um consenso entre os pesquisadores e que as definições variavam de acordo com 

as situações encontradas em campo. Como exemplo, podemos citar a dificuldade anotada em 

relação à autoria do bem identificado. 

R [Ribeiro] questiona sobre citar o nome da pessoa ao bem. Exemplo: reisado de 

Dona Lalinha. B [Beatriz] e R [Ribeiro] consideram que o nome do chefe/mestre do 

grupo não deve aparecer na lista de bens, deve apenas ser citado no resumo. A 

equipe diz que na etapa passada citou, na lista, o nome do mestre/chefe e o nome do 

bem conforme aparecem nas obras consultadas. R [Ribeiro] pergunta se não há 

diferenças entre um mesmo tipo de bem. Exemplo: não há diferença entre os 

reisados? RO [Rosângela] considera que o bem é único. [?] diz: o nome do 

personagem não temporaliza o grupo? Essa questão ficou para ser decidida.
14

 

 

Aqui, observou-se que o mesmo bem, no caso o reisado, aparecia referido com autorias 

diferentes, o que talvez implicasse numa distinção entre eles, e que de alguma forma deveria 

estar referida na ficha. O bem em questão foi identificado como “Reisado de Dona Lalinha”, 

autoria que, possivelmente, lhe conferia características que o diferenciavam dos demais 

reisados. Nessa ocasião, foi decidido que a autoria/procedência do bem deveria constar na 

ficha, apenas no resumo da obra, não influenciando na sua classificação.  

Outros exemplos, da ambiguidade na interpretação das categorias de classificação de 

bens culturais, podem ser avaliados na dificuldade encontrada pelos pesquisadores em 

identificar o que poderia ser considerado como bem cultural e, então, em como “encaixá-lo” 

numa das categorias pré-estabelecidas no manual de aplicação do INRC.  

                                                           
13

 “Em seguida é encaminhada a apresentação do grupo que, agora, conta com novos pesquisadores: Ribeiro, 

profissional da área de Comunicação [...], responsável pela pesquisa junto ao universo audiovisual; Paloma, 

designer gráfica, responsável pelo projeto e arte final da publicação do trabalho; Naná, professora do 

Departamento de Jornalismo da UFS [Universidade Federal de Sergipe]. Os demais integrantes fizeram parte 

da primeira fase: Rosângela (Coordenação), Marta (Chefe de Divisão Técnica), Monica (Psicóloga), Beatriz 

Góis Dantas (Antropóloga), Carolina (Arte-educação), Elissandra Silva (História), Fabrícia de Oliveira 

(Letras), Luciene Vanzeller (Letras), Naan Cardoso (Informática), Marcílio Magrilhos (Informática).” Idem. 

Reunião inaugural da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de Sergipe, 06/05/2005.  
14

 Idem. 6ª Reunião da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de Sergipe, 12/07/2005. 
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Sobre as dúvidas, E [Elissandra] aponta os casos das festas de clube: só ficha 

quando aparece alguma manifestação popular nessas festas. F [Fabrícia] apresenta 

dúvida se ficha referências a brinquedos de parques de diversão, já que aparece 

como característica de uma “feirinha de Natal”. RO [Rosângela] e B [Beatriz] 

observam que os brinquedos são cultura material. Sobre festas de padroeira 

comenta-se que há um padrão – novena/procissão/festa de padroeira que podem ser 

fichadas como forma de expressão do local onde acontecem. [...] R [Ribeiro] 

questiona qual a categoria para feira. RO [Rosângela] explica que é forma de 

expressão. E [Elissandra] comenta dúvida se uma festa de padroeira com a 

programação pode ser fichada como celebração. RO [Rosângela] e F [Fabrícia] 

acreditam que não. Porque para ser enquadrada enquanto celebração, tem que conter 

aspecto de rito.
15

 

 

RO [Rosângela] observou que um dos motivos principais da reunião é dirimir 

dúvidas [as dúvidas] quanto à classificação de bens em determinadas categorias, 

exemplo: festa de padroeira registra como celebração ou como forma de expressão?! 

Em seguida L [Luciene], C [Carol] e F [Fabrícia] expuseram as dúvidas sobre 

inserção de bens identificados e respectivas categorias. L [Luciene] questionou sobre 

carnaval de clube, se ficha ou não?! R [Ribeiro] considerou que os clubes deveriam 

ser fichados por representar um costume de uma época em que os clubes faziam 

parte da vida social. RO [Rosângela] então questionou se os clubes passariam a ser 

fichados na categoria “lugar”?! B [Beatriz] recordou que na primeira etapa há várias 

fichas com referências a clube. C [Carolina] ilustrou como os clubes figuram nos 

jornais: a divulgação de programas de festas. RO [Rosângela] sugeriu que os clubes 

não deveriam ser fichados por não se referirem ao povo. [...] F [Fabrícia] perguntou 

sobre o caráter pessoal de alguns bens, ex: Zabumba de Quemdera, como registrar? 

B [Beatriz] e RO [Rosângela] afirmaram que ficha apenas o tipo de bem e a sua 

personalização (nome do mestre do grupo ou procedência) deve aparecer no resumo. 

R [Ribeiro] apresentou dúvidas sobre as entrevistas, se deveria fichá-las como bens. 

RO [Rosângela] informou que não. Ficha os bens que porventura sejam 

mencionados na entrevista.
16

 

 

Os constantes questionamentos das equipes fizeram com que a coordenação do projeto 

decidisse consultar os trabalhos realizados pelas Superintendências do Iphan no Maranhão e 

Pará, para apoiar as discussões dos conceitos apresentados no manual de aplicação do INRC, 

e para esclarecer as dúvidas em relação ao detalhamento e classificação dos bens. 

RO [Rosângela] iniciou reunião apresentando cópias de fichas de inventário sobre 

patrimônio imaterial efetuado no Maranhão, com o objetivo de observar as dúvida 

levantadas na reunião passada: DETALHAMENTO DE BENS – 

CLASSIFICAÇÃO DE BENS EM CATEGORIAS. Nas fichas apresentadas consta 

o detalhamento de bens – a exemplo do boi, o carnaval está descrito como 

celebração. RO [Rosângela] considerou então que o detalhamento procede. Diante 

das informações apresentada B [Beatriz] questionou se esse levantamento foi 

específico sobre o boi?! Percebeu que entre o Maranhão e nós há uma diferença 

porque eles fizeram trabalho de campo; como vamos reduzir sem perder a riqueza, 

então o detalhamento pode proceder. B [Beatriz] sugeriu que parte do material do 

Maranhão possa ser impresso para consulta e discussão. RO [Rosângela] definiu 

então que, por enquanto, os pesquisadores devem continuar registrando o detalhe. F 

[Fabrícia] enfatizou que a opção então é por registrar o detalhamento dos bens. RO 

[Rosângela] e NA [Naan] confirmaram que sim, até por conta do sistema que está 

adequado ao detalhamento.
17

 (grifos meus) 
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 Idem. 9ª Reunião da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de Sergipe, 02/08/2005. 
16

 Idem. 10ª Reunião da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de Sergipe, 24/08/2005. 
17

 Idem. 11ª Reunião da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de Sergipe, 26/08/2005. 
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Quanto às decisões de classificação de bens da reunião passada, a decisão atual é a 

seguinte: o bem será classificado a partir do entendimento do pesquisador com a 

fonte. Festa de padroeira pode ser forma de expressão como também pode aparecer 

como celebração.
18

 (grifos do autor) 

 

Com relação à classificação do bem, ficou definido, como se lê acima, que isso seria 

feito a partir do “entendimento do pesquisador com a fonte”, ou seja, a partir da interpretação 

do texto feita pelo pesquisador. No caso da autoria, optou-se pela referência completa, 

incluído a autoria/procedência na classificação do bem, por se compreender que a autoria 

também contextualizava o bem cultural ao qual se referia.  

Dois aspectos relevantes podem ser destacados a partir dos trechos transcritos. Um deles 

é o modo como o banco de dados vinha sendo construído no decorrer do trabalho, 

incorporando a experiência dos pesquisadores, de modo a permitir alterações nas suas 

interfaces de acordo com os resultados desejados. No trecho analisado, o banco de dados 

também deveria possibilitar a entrada de um bem em mais de uma categoria, prevalecendo o 

olhar do pesquisador. Percebe-se que, seu planejamento estava atrelado ao avanço das 

discussões conceituais e metodológicas que circunscreveram o projeto.  

O outro aspecto importante mencionado, e que se destaca aqui, é a questão da 

delimitação da área de pesquisa do levantamento bibliográfico, que como o próprio nome 

sugere, se restringe aos arquivos e acervos impressos, audiovisuais e iconográficos. 

Considerando que a metodologia do INRC foi pensada, inicialmente, para abranger trabalhos 

realizados em campo, entendendo-o como espaço fisicamente e socialmente demarcado, 

segundo os critérios do inventário a ser proposto, o projeto que vinha sendo conduzido em 

Sergipe apresentava uma problematização dos conceitos de lugar, sítio e localidade propostos 

por essa metodologia, ao repensá-los para seu objeto de inventário.
19

 Essa dúvida surgiu a 

partir de uma consulta a outros inventários, que também estavam utilizando a metodologia do 

INRC, quando analisadas as fichas de identificação: 

Nos momentos iniciais foram apresentadas considerações das experiências de 

trabalhos de levantamentos de campo no Maranhão e Belém baseados em suas 

fichas de campo. Levando em conta modelos de fichas vinculados ao INRC, B 

[Beatriz] e F [Fabrícia] apresentaram algumas observações: B [Beatriz] se estão 

sendo feitas revisões no sistema, por que não aproveitar o momento para efetuar 

possíveis revisões nas fichas conforme modelos existentes no INRC. [...] Não ficou 

clara a diferença entre sito e localidades [...] Foram muitas as discussões para 

entendimento da diferença entre um e outro: leitura da conceituação no manual 

consulta as fichas dos levantamentos de MG/PA/MA; o que pareceu é que “as 

categorias não são excludentes, um sítio também pode ser localidade”, observou B 

[Beatriz]. Ao que tudo indica a ideia de sítio pode estar ligada a um tema, a uma 
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 Idem. 12ª Reunião da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de Sergipe, 31/08/2005. 
19

 Sobre isso, ver o tópico dedicado à apresentação e análise da metodologia do INRC no primeiro capítulo desta 

dissertação. 
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identidade cultural, exemplo: o tema do cangaço – está ligado a vários municípios. B 

[Beatriz] observou que as outras equipes escolheram o sítio a partir do campo e nós 

não. F [Fabrícia] questionou – mas não estamos definindo sítio a partir do inventário 

bibliográfico, ele não é nosso campo? [...] C [Carolina] observou que um mesmo 

bem pode ter vários sítios. [...] A discussão desse tema sítio/localidade teve seguinte 

decisão preliminar: sítio = município. 
20

 (grifos do autor) 

 

Nas leituras finais do banco CL [Claudia] questionou sobre o campo sítio e o de 

localidade, o que a equipe considerava como tal. Equipe observou que sítio= 

município e localidade = povoado. B [Beatriz] e RO [Rosângela] consideraram que 

a opção acima se fez necessária de forma a acompanhar o manual de aplicação do 

INRC, guardando as devidas especificidades do inventário bibliográfico em pauta, 

ajustando o tipo de fonte ao manual.
21

 

 

Como se nota, o trabalho em Sergipe não ocorria isoladamente, no contexto do Iphan, 

sendo que outras superintendências também vinham desenvolvendo suas próprias 

experiências de inventários. Isso ficou evidente no “I Encontro de Avaliação do INRC”, 

realizado em Brasília, de 26 a 29 de setembro de 2005.  

 O encontro foi organizado pelo DPI e tinha como objetivo reunir representantes das 

unidades regionais do Iphan e de instituições parceiras, a fim de estabelecer o intercâmbio 

entre as equipes que vinham desenvolvendo o INRC em âmbito nacional, avaliar o 

desempenho dessa metodologia, promover seu aperfeiçoamento e discutir questões 

relacionadas à propriedade intelectual e de imagem ao se inventariar saberes, modos de fazer 

e formas de expressão.
22

 

 Como representantes da Superintendência do Iphan em Sergipe foram enviadas Beatriz 

Góis Dantas, antropóloga responsável pela coordenação do trabalho de pesquisa realizado 

durante o levantamento bibliográfico, e a técnica em educação Rosângela Marta Siqueira 

Barreto, coordenadora do projeto.   

 Alguns temas tratados no encontro foram registrados num texto elaborado por Beatriz 

Góis Dantas, apresentado e discutido durante a reunião com a equipe. O documento foi 

redigido com a intenção de informar a equipe das discussões que ocorreram durante o evento 

e divulgar seus resultados.  As discussões mais expressivas tinham como mote o 

entendimento dos conceitos e das categorias propostas pela metodologia INRC que, assim 

como vinha sendo observado no trabalho realizado pela Superintendência do Iphan em 

Sergipe, suscitavam divergências no momento de se classificar o bem cultural.  
                                                           
20

 Arquivo da Superintendência do Iphan em Sergipe. Identificação para registro do patrimônio imaterial do 

estado de Sergipe – levantamento bibliográfico. 12ª Reunião da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio 

imaterial de Sergipe, 31/08/2005. 
21

 Idem. 13ª Reunião da segunda fase de pesquisa sobre patrimônio imaterial de Sergipe, 19/09/2005. 
22

 Biblioteca Luis Saia. Superintendência do Iphan em São Paulo. Relatório de atividades DPI/Iphan 2005. 

Brasília, março de 2006, p.23. 
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A ideia de trabalhar tendo como ponto de partida a delimitação de sítio, não foi 

seguida por todos. Na maioria dos casos, sobretudo nos inventários do CNFCP 

[Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular], o foco foi temático. Sítio, 

localidade e lugar – conceitos mais discutidos e menor unanimidade.  

 

Sobre o enquadramento dos bens nas categorias também houve muitas divergências. 

A impressão que fica é que se deu liberdade de cada um “criar” e “adequar” [as 

categorias do INRC] a sua realidade, ao seu “caso, e agora se necessita enquadrar 

[os bens identificados] nas categorias [do INRC] para se ter uniformidade.
23

 

 

 Essa observação traz à tona uma questão importante relacionada à padronização da 

classificação dos bens em categorias pretendida pelo Iphan. Se por um lado, ela facilitaria a 

comparação dos dados obtidos pelos diferentes inventários, por outro, qualquer uniformidade 

pretendida colocaria em cheque as especificidades culturais verificadas em campo, nos 

diferentes contextos inventariados. Em atenção a isso, e a outras questões que surgiram em 

relação ao uso da metodologia do INRC, foi gerado um documento final, decidido em 

plenária entre os participantes e a comissão organizadora do encontro, contendo 

considerações a respeito da aplicação da metodologia do INRC. Esse documento também traz 

considerações a respeito da gestão dos inventários pelo Iphan, aspecto que será abordado mais 

detalhadamente no último capítulo.
24

 

 Entre as contribuições ao aperfeiçoamento da metodologia, no que toca à classificação 

dos bens culturais, é possível verificar esse paradoxo que surge entre um tratamento uniforme 

pretendido pelo Iphan e as especificidades dos contextos locais, quando se considera as 

seguintes decisões tomadas: 

I – Metodologia: 

          [...] 

     6. Vincular o bem identificado a todas as categorias que lhe são pertinentes,     

 criando links para classificá-lo em diferentes categorias; 

     7.  [...] Incluir glossário no banco de dados do INRC. Para tanto é necessária uma 

 orientação sobre seu uso no Manual de Aplicação. Esse glossário deveria 

 tomar como modelo o Thesaurus de Cultura Popular, do CNFCP, adaptando-

 o ao campo do patrimônio imaterial.
25

 

 

 Isto significa que, ao mesmo tempo em que se necessitava de um modelo que 

sistematizasse os resultados dos inventários para elaboração de um banco de dados, que 

permitisse alguns cruzamentos e comparações de informações, não se descartava por 

completo a possibilidade de se classificar um bem cultural em mais de uma categoria, se fosse 

considerado o contexto de produção do inventário. Nesse último caso, criar-se-ia um espaço 

                                                           
23

 Arquivo da Superintendência do Iphan em Sergipe. Identificação para registro do patrimônio imaterial do 

estado de Sergipe – levantamento bibliográfico. 14ª Reunião da segunda fase de pesquisa sobre patrimônio 

imaterial de Sergipe, 14/10/2005. Texto anexo ao relatório. 
24

 Idem. Documento anexo ao relatório. 
25

 Idem. 
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de interpretação do usuário (constituído por técnicos do Iphan, pesquisadores externos à 

instituição, público em geral) que consultasse o banco de dados, caso ele verificasse, por 

exemplo, que determinada festa de padroeiro foi classificada como forma de expressão numa 

região do país, e também como ofício noutra. Essa mesma tensão já havia sido verificada na 

experiência de Sergipe, conforme observado nas memórias de reunião analisadas 

anteriormente, sendo que, na ocasião optou-se por manter a interpretação do pesquisador para 

o bem cultural identificado, ao invés de se estabelecer um padrão rígido de classificação. 

Nesse sentido, a organização do arquivo consultado expressa essa escolha, organizando as 

fichas de identificação em caixas, separadas pelo nome do pesquisador responsável.  

 Reconstituindo o projeto realizado pela Superintendência do Iphan em Sergipe, dentro 

de seu próprio contexto e ampliando-o para a escala da instituição, pode-se inferir que nesse 

momento estava-se construindo não apenas políticas, mas formas de relacionamento entre 

diferentes olhares, diferentes propostas, processo enriquecedor na produção de conhecimento.  

 Para o momento, é importante notar que as impressões gerais relatadas por Beatriz Góis 

Dantas sobre o “I Encontro de Avaliação do INRC” pautaram-se pelas dúvidas e dificuldades 

que se observavam no decorrer do levantamento bibliográfico, perspectiva que lhe permitiu 

avaliar o desempenho da equipe, e redimensionar as dificuldades confrontadas. 

As discussões permitiram ver que soluções por nós encontradas foram também 

seguidas por outras equipes [...]; que as dificuldades com conceitos como sítios, 

localidades e lugares, que tanto desafiaram nossa perspicácia, estavam entre os mais 

discutidos; que bens e referências culturais não foram entendidos do mesmo modo 

pelo conjunto dos participantes do evento, integrantes de diferentes equipes. 
26

 

 

Além das dificuldades inerentes às discussões conceituais e metodológicas, Beatriz Góis 

Dantas faz referência a outras mencionadas durante o encontro, em especial aquelas 

relacionadas ao acesso e à conservação dos acervos selecionados para pesquisa. As mais 

comuns, já referidas nas memórias de reunião e também nos relatórios de atividades do 

levantamento bibliográfico, estavam relacionadas à falta de atualização do catálogo de 

consulta disponível ao público, à ausência de catalogação do acervo e, em alguns casos, à não 

disponibilidade para consulta do documento referido no catálogo. Referindo-se aos acervos de 

áudio e vídeo, por exemplo, foi observada a falta de equipamento adequado para projeção e 

audição das fontes, além de registros danificados ou apagados devido à reutilização das fitas 

nas gravações.
27

 Frente a esse drama, discutiu-se a possibilidade desse trabalho apresentar um 

retorno às instituições que abrigam esses acervos, no sentido de orientá-las na preservação de 

                                                           
26

 Idem. Texto anexo ao relatório. 
27

 Idem. Relatório de atividades, janeiro de 2006, pp. 15-16. 
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sua memória. Acreditava-se e propunha-se, portanto, que as informações recolhidas pelo 

inventário pudessem atender a outras demandas, tanto institucionais como da sociedade em 

geral. 

M [Marta] destacou a possibilidade de diálogo com a BPED [Biblioteca Pública 

Epifânio Dória] para que se faça um trabalho que apresente retorno àquela 

instituição. Todos os dados identificados nos jornais, sobretudo os que estão 

indisponíveis, podem ser repassados possibilitando que esse acervo seja preservado 

das consultas. F [Fabrícia] afirmou que o levantamento anterior esteve atento para 

um possível retorno à fonte do pesquisador comum que quisesse ler mais a respeito 

da informação registrada no banco de dados do IPHAN. 
28

 

 
Por fim, percebemos, dentre outros usos do levantamento bibliográfico, ora em 

conclusão, o fato de que ele pode sugerir pistas de temas a serem trabalhados. A 

frequência, com que certos assuntos são tratados na bibliografia, soa como um 

indicador de sua pertinência para tornar-se objeto de educação patrimonial. A 

abrangência geográfica de certas manifestações populares – dado contemplado no 

levantamento – pode ser tomada como referência para trabalhar um bem local, sem, 

contudo, perder de vista sua presença em outras localidades, servindo a comparação 

para fundamentar a discussão sobre a dinamicidade da cultura e a atribuição de 

significado nos diferentes contextos sociais. Se o local for o ponto de partida, o 

levantamento poderá subsidiar com informações um elenco de bens registrados na 

bibliografia sobre aquela localidade. Essa utilização se torna viável tanto por meio 

do SICABI, como também por meio da publicação, a ser concretizada, tão logo se 

concluam os trabalhos de cadastro das fichas e consequentemente a elaboração da 

arte final. 
29

 

 

Nesse primeiro momento, de implantação do projeto, o SICABI esteve acessível apenas 

aos técnicos da Superintendência do Iphan em Sergipe, para subsidiar as atividades desta 

unidade. Embora em processo de elaboração, o banco de dados pode subsidiar a pesquisa que 

embasou a solicitação do Registro do Ofício da Renda Irlandesa. No entanto, a publicação do 

índice bibliográfico que resultaria do banco de dados não foi concretizada por falta de 

recursos financeiros, e a escassez de recursos materiais e logísticos para operá-lo também fez 

com que fosse desativado em 2006. É importante reforçar que o registro do levantamento 

bibliográfico realizado no banco de dados não significou a extinção do arquivo físico, que foi 

integralmente preservado. 

A visibilidade da dimensão do trabalho proporcionada pelo banco dados ampliou o 

horizonte inicial dos seus idealizadores, sobretudo quando a área central do Iphan demonstrou 

ter interesse no projeto. Isso se tornou evidente com a participação de dois representantes do 

DPI, na época, Tereza Cotrim de Paiva Chaves, da Gerência de Apoio e Fomento, e de 

Claudia Marina Vasquez, da Gerência de Registro, numa reunião realizada em 19 de setembro 

de 2005, na Superintendência do Iphan em Sergipe, que antecedeu a publicação do primeiro 

edital do Plano Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI). Nessa reunião foi apresentado e 
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 Idem. 2ª Reunião da segunda fase de pesquisa sobre patrimônio imaterial de Sergipe, 15/06/2005. 
29

 Idem. Relatório de atividades, janeiro de 2006, pp. 17-18. 
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discutido o SICABI. Os procedimentos de alimentação e operação do banco foram 

demonstrados a partir da simulação de cadastro de uma ficha de identificação. As dúvidas que 

surgiram durante a reunião procuraram esclarecer o funcionamento do sistema, visando sua 

implantação institucional. 

BE [Benetti] iniciou com simulação de cadastro de uma ficha no banco; explicou 

sobre a numeração única para cada ficha, porém as fichas antigas [cadastradas 

durante a primeira etapa do levantamento bibliográfico] terão dois números: o 

antigo, e o número atual atribuído pelo sistema; em seguida apresentou 

preenchimento de campos da ficha no sistema a partir do cadastro geral que contém 

os itens dos campos. 

[...] 

Apresentação de como os dados são registrados a partir do cadastro geral das 

informações: campo data de publicação com mês/ano; gerou dúvidas por parte da 

equipe uma vez que os jornais via de regra costumam ter a data completa d/m/a 

[dia/mês/ano]. TC [Tereza] destacou que o banco em questão será modelo/piloto 

para os demais levantamentos, logo as dúvidas e soluções devem também ser 

pensadas nesse sentido.  

[...] 

BE [Benetti] ressaltou que todos os campos registram as informações em ordem 

alfabética e que o sistema não permite repetição de cadastro, ou seja, um dado não 

será registrado duas vezes, permitindo que não haja duplicidade de informações, 

sobretudo de numeração. RO [Rosângela] observou que a restrição de não repetir a 

informação no campo de registro não impede que um bem possa ser cadastrado em 

mais de duas categorias. RO [Rosângela] ainda destacou que o sistema reflete a 

informação física – a ficha e seus respectivos campos. 

[...] 

TC [Tereza] informa a necessidade de se ter um manual do usuário sobre a 

operacionalização do banco. RO [Rosângela], BE [Benetti] e NA [Naan] 

informaram que terá um manual. Quanto a numeração das fichas, tanto a antiga 

quanto a atual é, sobretudo, por conta da publicação física. TC [Tereza] perguntou 

sobre previsão dessa publicação. RO [Rosângela] informou que a viabilização está 

prevista para maio do ano que vem. CL [Claudia] observou que tem que ver critério 

da publicação para compatibilizar com questões de orçamento/recurso. RO 

[Rosângela] acrescentou a necessidade de computadores para agilizar o processo. 

CL [Claudia] questiona sobre qual programa está sendo utilizado. BE [Benetti] e NA 

[Naan] informam que é PHP e a linguagem é MYSQL. TC [Tereza] e CL [Claudia] 

consideram que a autoria do banco tem que aparecer. 

[...] 

CL [Claudia] perguntou sobre os possíveis relatórios que podem ser extraídos a 

partir da consulta ao banco. BE [Benetti] e NA [Naan] enumeraram os tipos. 

[...] 

TC [Tereza] perguntou se não há uma ficha nova para o que foi feito no ano 

passado. RO [Rosângela] explicou que estão em discussão sobre o assunto. NA 

[Naan] a diferença básica entre as fichas nova e antiga está apenas no modo de 

inserir os dados, o que não interferirá nos relatórios. TC [Tereza] apresenta 

preocupação quanto aos dois tipos de fichas porque a velha foi como anexo para o 

edital. CL [Claudia] perguntou sobre como será a consulta ao banco de dados. BE 

[Benetti] explicou que cada usuário terá permissão. TC [Tereza] alerta que as 

equipes em outros estados também terão curiosidade de acessar as fichas. CL 

[Claudia] sugere que há momentos de centralização de informações. TC [Tereza] 

sugere que o banco possa estar no âmbito do sistema do Iphan. Ro [Rosângela] 

observa que o banco poderá ser disponibilizado na home do Iphan, no link 8ª 

Regional. RO [Rosângela] ainda informa a necessidade de uma ida à Brasília para 

expor o banco. TC [Tereza] sugere que haja, no entanto a oficina [que] ocorrerá na 

próxima semana não será o momento ideal, mas sim apresentá-lo em momento 
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específico. RO [Rosângela] considera a importância de BE [Benetti] estreitar 

relações com o setor de informática do Iphan.
30

 (grifos meus) 

 

A longa transcrição acima se justifica pela a importância que esse documento assume, 

em relação aos demais que compõem o projeto analisado. Nele está registrada a intenção do 

DPI em tornar essa experiência particular referência para os inventários documentais, 

subsidiados pelos editais do PNPI. Até o momento, essa referência ao levantamento realizado 

em Sergipe, como sendo exemplar para futuras práticas institucionais, não tinha sido 

encontrada em nenhuma outra fonte considerada.
31

 

 No processo de pesquisa para recuperação desse percurso institucional, deduziu-se que 

essa reunião se realizou no contexto do “I Encontro Nacional de Educação Patrimonial”, 

realizado no Convento de São Cristovão, Sergipe, em 20 de setembro de 2005, e do “I 

Encontro de avaliação do INRC”, realizado em Brasília, de 26 a 29 de setembro de 2005. 

Portanto, simultaneamente a dois eventos importantes de consolidação das políticas 

pretendidas pelo DPI. Supõe-se, também, que essa “oficina”, sublinhada na citação acima, 

refira-se ao encontro em questão.
32

 Dando sequência aos últimos eventos, o DPI publicou o 

primeiro edital do PNPI “Mapeamento, documentação e apoio ao patrimônio cultural 

imaterial”, tendo como referência a metodologia elaborada durante o projeto “Identificação 

para registro do patrimônio imaterial do estado de Sergipe – levantamento bibliográfico” (ver 

anexo I). 
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 Idem. 13ª Reunião da segunda fase de pesquisa sobre patrimônio imaterial de Sergipe, 19/09/2005. 
31

 Refiro-me aos Editais do PNPI e aos relatórios de atividades produzidos pelo DPI contemporâneos à 

experiência. 
32

 Biblioteca Luis Saia. Superintendência do Iphan em São Paulo. Relatório de atividades do DPI/Iphan 2005. 

Brasília, março de 2006. 
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2.2 O “Mapeamento do patrimônio cultural e natural do estado de Tocantins” 

 

 Em 2006, a Superintendência do Iphan em Goiás 
33

 apresentou o projeto “Mapeamento 

do patrimônio cultural do estado de Tocantins” no encontro promovido pelo Departamento de 

Patrimônio Material e Fiscalização (DPAM), em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O 

projeto, realizado em 2007 e 2008, contou com uma parceria do Iphan com o governo do 

estado de Tocantins, através da Fundação Cultural de Tocantins. O objetivo do projeto era 

apresentar uma leitura do território tocantinense, concebida a partir de pesquisas realizadas 

em campo, da leitura de trabalhos acadêmicos e da consulta a alguns autores de referência na 

historiografia de Tocantins, além de pesquisa nos arquivos da Superintendência do Iphan em 

Goiás.
34

 

 A equipe de trabalho era formada por técnicos do Iphan
35

, que se dividiram entre a 

conceituação do projeto e os levantamentos de campo, e da Fundação Cultural de Tocantins, 

que auxiliou na pesquisa documental e nos trabalhos de campo.  

 As informações referentes ao processo de trabalho foram reunidas num dossiê, utilizado 

como fonte para esta análise. O dossiê é composto de textos, em que se explicitam os 

objetivos, conceitos e a metodologia que subsidiaram o mapeamento; de imagens e de um 

“diário de bordo”, em que foram registrados, narrativamente, aspectos dos levantamentos de 

campo. A partir das anotações de campo foi elaborada uma listagem das informações 

coletadas, ressaltando-se os bens culturais identificados e suas respectivas ocorrências, bem 

como sugestões gerais de ações de preservação para o patrimônio cultural identificado. 

O trabalho de campo foi direcionado para a realização de uma espécie de 

levantamento expedito, sem a utilização das metodologias de inventários do Iphan 

em sua integridade. Em princípio, no entanto, foi realizada uma tentativa infrutífera 

de cotejar fichas dos diferentes inventários existentes, ou em discussão na 

Instituição. Sobre isso foi avaliado que, dada a vastidão do Mapeamento, tanto no 

escopo territorial – todo o Estado, quanto na característica multifacetada do objeto – 

o patrimônio cultural do Tocantins, o uso dos inventários, mesmo de forma parcial, 

não se tornou operacional, nem do ponto de vista da sua aplicação, visto o diminuto 

tempo disponível para coleta de dados, nem da perspectiva qualitativa da informação 

coletada, que resultou num conhecimento muito pontual dos bens culturais do 

Estado para a sistematização.  

Sendo assim, para estruturar o projeto, sobretudo no tocante às etapas de campo, 

optamos pela definição de áreas de trabalho que pretendíamos, com o 

desenvolvimento da pesquisa, constituir como diversas unidades territoriais. Assim, 

                                                           
33

 A atual Superintendência do Iphan em Goiás, na época do mapeamento, era denominada 14ª Superintendência 

Regional, e tinha sob sua jurisdição os estados de Goiás, Mato Grosso e Tocantins. Também, contava com 

uma sub-regional no município de Natividade. 
34

 Dossiê do mapeamento do patrimônio cultural do estado de Tocantins. Goiânia, 14ª Superintendência 

Regional - Goiás, Mato Grosso e Tocantins, 2009, p.1. 
35

 Ivana Cavalcante, Luciana Campos de Araújo, Maíra Torres Corrêa, Paulo Henrique Farsette e Simone 

Kimura (Idem). 
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durante os anos de 2007 e 2008, foi realizada uma varredura em papéis e caminhos, 

que nos conduziram a rios, serras, estradas e pessoas, de maneira que, ao final, 

conseguimos constituir uma visão geral, sem muitos pormenores e detalhes, do que 

pode ser considerado um campo patrimonial do Tocantins. 

As áreas foram visitadas de acordo com demandas já existentes na 14ª 

Superintendência Regional, e foram seguidas tanto indicações sugeridas nas 

pesquisas bibliográficas como escolhas intuitivas, de acordo com o que pensávamos 

ser áreas de interesse para as linhas de atuação que são consolidadas ou vêm sendo 

implementadas no Iphan.
36

 

 

 Comparando as datas das visitas de campo, registradas nos chamados “diários de 

bordo”, pude perceber que elas se realizaram, entre setembro de 2007 e dezembro de 2008, 

com intervalos regulares de 4 a 6 meses.
37

  

Ilha do Bananal 

Primeira Expedição: 18 e 19 de setembro de 2007 

Equipe de campo: 

Fundação Cultural do Tocantins: motorista Juscimar e Professora Joana Euda 

Barbosa dos Santos 

Iphan: historiadora Ivana Cavalcante e arquiteta Simone Kimura 

 

[...] O cacique solicita ao governo a construção de um museu sobre a história das 

aldeias da Ilha do Bananal, onde exista também um espaço para a comercialização 

de seus produtos. [...] Nós nos comprometemos em encaminhar a solicitação à área 

central. Entendemos a pertinência, a relevância do pedido e a possibilidade de uma 

ação conjunta entre DEPAM, DPI e DEMU, juntamente com a FUNAI, 

municipalidade e governo do Estado. 

 

Segunda Expedição: 02 a 12 de março de 2008 

Equipe de campo: 

Fundação Cultural do Tocantins: fotógrafo Emerson Silva e Professora Joana Euda 

Barbosa dos Santos 

Iphan: motorista Magalhães e historiadora Ivana Cavalcante. 

Contratados com recursos do DPI: fotógrafo Paulo Dourado e o antropólogo 

Fernando Campos 

 

A viagem foi programada para a realização de documentação audiovisual do Ritual 

Hetohoky na aldeia Santa Isabel do Morro. Foram identificados artesãos e fazedores 

de canoa. 

 

Terceira Expedição: 08 a 11 de setembro de 2008 

Equipe de campo: 

Fundação Cultural do Tocantins: motorista Marcio, fotógrafo Emerson Silva e 

Professora Joana Euda Barbosa dos Santos 

Iphan: motorista Magalhães e historiadora Ivana Cavalcante e arquiteta Simone 

Kimura 

Contratados: fotógrafo Paulo Dourado Rezende e o antropólogo Fernando Campos 
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 Dossiê do mapeamento do patrimônio cultural do estado de Tocantins. Goiânia, 14ª Superintendência 

Regional - Goiás, Mato Grosso e Tocantins, 2009, p.2. Aqui, também é possível perceber os questionamentos 

da equipe em relação à uniformidade dos conceitos postos pelo INRC e à adoção de uma metodologia única 

de inventário. 
37

 Em 2007, foram realizada visitas de campos de 18 a 27 de setembro nas seguintes regiões: Ilha do Bananal, 

Jalapão, cidades do Araguaia, cidades dos Tocantins. De 29 a 31 de outubro do mesmo ano foi visitada Palmas 

e região. Em 2008, as visitas ocorreram nos meses de: fevereiro, cidades do ciclo da mineração; março, Ilha 

do Bananal e Jalapão; setembro, Ilha do Bananal, Bico do Papagaio e região do Araguaia; dezembro, Bico do 

Papagaio e região do Araguaia.  
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08.09.2008 

[...] A primeira parte da viagem foi dedicada a mais uma visita à Ilha do Bananal, 

dessa vez com o propósito de mostrar o resultado dos trabalhos realizados na Aldeia 

de Santa Isabel do Morro. 

 

09.09.2008 

[...] Visitamos a edificação que será sede do Museu Iny Heto dos povos indígenas da 

Ilha do Bananal, projeto que foi contemplado pelo Edital Mais Museus, do DEMU. 

 

10.09.2008 

[...] O dia foi dedicado à montagem da exposição “Alegria, muita Alegria!” na 

escola da Aldeia Santa Isabel do Morro, com as imagens do fotógrafo Paulo 

Rezende e o documentário de Fernando Campos sobre o Ritual Hetohoky. O intuito 

era mostrar à comunidade os resultados e esclarecer o mecanismo do Registro, que 

está sendo solicitado pela Fundação Cultural. 

 

11.09.2008 

[...] Encontramos com Samuel, presidente da Associação Iny Mahadu, liderança 

também na aldeia Taberé, criada por ele. Pareceu animado com a proposição das 

Oficinas de Saberes, que deve ser iniciada em breve, em parceria com a associação, 

Fundação Cultural e Iphan, para resgatar a prática da construção de canoas e 

utensílios tradicionais. Disse que seu avô e seu pai eram fazedores de canoa – e ele 

também pretende aprender o ofício. 

[...] No almoço de despedida, celebramos a parte finalizada do trabalho com um 

excelente tucunaré no restaurante flutuante, com direito à visita de um boto.
38

 

 

 Nota-se que os diários também são referidos como “expedições”, o que leva a pensar 

num envolvimento dos pesquisadores com um universo ainda a ser desbravado.
39

 Esse 

espírito do “explorador” pode ser percebido nas narrativas e se expressa na metodologia de 

trabalho escolhida. No texto introdutório do “Encontro de Inventários de Identificação” 

promovido pelo antigo Departamento de Identificação e Documentação (DID), fez-se o 

contraponto entre o espírito do “caçador” versus o do “explorador”, referindo-se aos 

inventários empreendidos pelo Iphan ao longo de sua trajetória. A base para o contraponto foi 

o documento Proposta de Trabalho para a Divisão de Estudos e Tombamentos da Dphan, de 

autoria de Lúcio Costa, redigido em 1949. Nele, ele destaca a importância da sistematização 

de informações e do inventário na proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, bem 

como a postura que os técnicos deveriam adotar frente ao trabalho de identificação, naquela 

época.  

[...] o objetivo dos estudos mencionados por ele era embasar ‘indicação do 

monumento ou peça de exceção’ merecedora do ‘privilégio do tombamento’. Era 

preciso reunir informações que afirmassem a excepcionalidade do bem, exigida pelo 

tombamento. O que se pretendia não era investigar o patrimônio, no sentido de 

desvendar valores da cultura nacional, de conhecer sua diversidade, mas de buscar 

os exemplares que correspondessem àquelas características já consagradas: ‘(...) 

espécie de aventura que deverá ser levada a cabo sem pressa, com o espírito 
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 Dossiê do Mapeamento do patrimônio cultural do estado de Tocantins. Goiânia, 14ª Superintendência 

Regional - Goiás, Mato Grosso e Tocantins, 2009, pp. 145-155. 
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 Essa perspectiva também foi tratada sucintamente no primeiro capítulo, ao considerar a semelhança das 

viagens realizadas por Mário de Andrade e as expedições realizadas pelos viajantes dos séculos XVIII e XIX.  
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esportivo próprio dos caçadores (...)’. O “caçador”, diferente da ideia do explorador, 

já parte para a aventura sabendo o que deseja encontrar e, de fato, são vários e 

preciosos os registros fotográficos desse período relativos àquele tipo de arquitetura 

e espaços urbanos. (Motta; Silva, 1998, p. 14; grifos do autor) 

 

 Com base nas informações obtidas na comparação entre os diários de bordo e o texto do 

dossiê, e na análise feita acima, deduzi que a pesquisa bibliográfica e documental, e a 

conceituação do projeto ocorreram simultaneamente ao levantamento de campo. Esse método 

de trabalho contribuiu para que o mapeamento fosse se delineando na medida em que as 

demandas, supostas no início do projeto com base na experiência institucional da 

superintendência e na bibliografia levantada sobre o tema, encontravam correspondência na 

realidade observada, ou seja, a experiência de campo também serviu para que as premissas do 

projeto fossem analisadas e reavaliadas, no momento em que a equipe entrava em contato 

com a população local, e para que já se realizassem algumas ações pré-identificadas. A coleta 

de informações in loco também possibilitou a complementação do instrumento de trabalho 

escolhido como suporte e vetor de informações: os mapas. 

 Considerando esse aspecto da construção do mapeamento, interpretei o dossiê como a 

forma final de um trabalho que se estendeu por dois anos, no qual já se apresentavam 

equacionadas as questões de ordem prática e conceitual, que permearam o trabalho. No 

entanto, o contraponto se dá pelas anotações feitas no diário de campo, que contribuíram para 

registrar a experiência subjetiva dos envolvidos no processo. A narrativa construída no diário 

de campo permite acompanhar os percursos trilhados pela equipe, reconstruir os povoados 

visitados, as paisagens e o contexto em que aparecem inseridos os bens culturais 

identificados.  

 Em relação à concepção de mapeamento, que direcionou o trabalho, ela está baseada 

numa noção de território, construída com base em conceitos geográficos, que orientaram a 

elaboração dos mapas, utilizados como instrumento de análise das informações colhidas, e 

como instrumento auxiliar na delimitação das áreas a serem inventigadas. Essa concepção 

remete a um sentido do termo “mapeamento” mais próximo daquele comumente associado ao 

uso do termo pela geografia, ao contrário do entendimento de mapeamento a partir da 

experiência de Sergipe: como um levantamento exclusivamente documental, sistematizado 

num banco de dados.  

 O banco de dados teria a função de disponibilizar relatórios aos usuários do sistema, 

cruzando as informações armazenadas mediante a uma combinação pré-definida pela equipe, 

de acordo com as perspectivas traçadas para o levantamento bibliográfico. Da mesma forma, 
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na composição dos mapas pretendia-se que eles se constituíssem não apenas em suporte de 

informações, mas num instrumento que sistematizasse o cruzamento das perspectivas criadas 

pelos seus autores. Também, se pensou numa cartografia inserida na própria dinâmica cultural 

que ela procurou mapear, no sentido de que ao fornecer direções para as ações de preservação 

do patrimônio, essa metodologia também sofreria ajustes, conforme seu uso. A ideia de que o 

mapeamento deve ser retroalimentado periodicamente, também subjaz na proposta de 

Sergipe. Porém, em vista da desativação do banco de dados não foi possível observar a 

continuidade desse trabalho.
40

 

 Em relação à delimitação da área de pesquisa, ela derivou da delimitação geográfica que 

compreendeu o estado de Tocantins, e do entendimento de território, enquanto processo de 

ocupação humana, determinado pelas relações histórico-sociais em conjunto com a natureza e 

suas transformações, que se configurou a partir de conceitos emprestados da geografia. Outros 

conceitos, como a noção de referência cultural, já pertenciam à temática do patrimônio. Desse 

modo, foram considerados referenciais os conceitos de identidade sociocultural e de paisagem 

cultural. 

O espaço geográfico é, pois, parte fundamental dos processos de identificação, cuja 

apropriação se dá tanto no campo das ideias quanto no da realidade dita concreta. 

Sendo a base territorial uma referência para a construção de identidades, o Estado é 

tomado como esse território de sentidos, uma comunidade imaginada que tem no 

patrimônio um constituinte de sua identidade. Portanto, o desenho das identidades 

tocantinenses está imiscuído no processo de construção de seu território.
41

 (grifos do 

autor) 

 

 Ao lado da noção de identidade sociocultural, a noção de paisagem cultural também foi 

fundamental para se definirem territorialidades específicas, dentro do mesmo território. Não 

apenas como lugar transformado pela ação humana, que produz usos e significações 

particulares, mas também como objeto de representação, contemplação ou transcendência, e, 

neste sentido, intuir as formas de apropriação da paisagem pelas comunidades locais. Essa 

conceituação de paisagem cultural foi elaborada a partir de uma digressão da noção dentro do 

Iphan, recuperando a concepção de paisagem no anteprojeto de Mário de Andrade até as 

discussões mais recentes sobre a categoria paisagem cultural, na Unesco. Também, procurou-

se relacionar a concepção institucional de paisagem às concepções da história da arte e da 

geografia.
42

 Entre as referências apontadas para o desenvolvimento da ideia de paisagem 
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 O caso de Sergipe foi tratado no segundo capítulo, no item 2.1. 
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 Dossiê do mapeamento do patrimônio cultural do estado de Tocantins. Goiânia, 14ª Superintendência 

Regional - Goiás, Mato Grosso e Tocantins, 2009, p. 13.  
42

 Ribeiro (2007) discute a apropriação do conceito de paisagem no campo do patrimônio, e aproximação entre o 

campo do patrimônio e a Geografia. 
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cultural no mapeamento, os autores do dossiê enfatizaram o entendimento da paisagem como 

objeto de representação e contemplação. 

 Mas, talvez a mais representativa contribuição ao nosso estudo, seja dada por 

Cosgrove, quando ele considera, para além do fenômeno humano e físico, a 

representação artística e literária, já que também importam ao reconhecimento de 

bens de valor cultural o valor formal e seus atributos estéticos, contemplados pelas 

artes de modo geral. Sob essa perspectiva, ressaltamos que a paisagem como objeto 

de representação, contemplação ou transcendência, tão necessária a uma vida mais 

plena e humana, parece ser privilégio de afortunados, sejam eles autores ou 

espectadores das artes visuais.
43

 

 

 Com base nessa noção, o fracionamento do território foi concebido de acordo com os 

diferentes contextos paisagísticos encontrados em Tocantins, configurando as unidades 

regionais do Jalapão, do complexo da Ilha do Bananal, e do Bico do Papagaio.  

Os territórios são dotados de formações naturais específicas que dão condições à 

especialização de formas de existir em função da apropriação dos recursos 

ambientais disponíveis, ou mesmo da inspiração da plasticidade do meio. Detectar a 

especificidade dessas vivências é assinalar os elementos que configuram as 

peculiaridades de modos de viver no espaço, considerando os mais diversos aspectos 

de agenciamento, apropriação e fruição do meio. Pensamos que a acepção de 

paisagem é uma linha mestra para estruturar a política de patrimônio nessas áreas. 

Trata-se de uma vertente nova, de múltiplas possibilidades e um campo ainda em 

descobrimento pela instituição. Assim, na perspectiva de constituição de diretrizes 

para a preservação do patrimônio no Tocantins são detectados contextos de 

paisagens que se evidenciam em processos de formação de territorialidades.
44

 

 

A escolha do suporte material dessas informações foi essencial para o desenvolvimento 

da pesquisa e visibilidade dos resultados pretendidos. Os mapas foram elaborados a partir de 

base cartográfica, fornecida pela Secretaria de Planejamento do estado de Tocantins, e 

constituíram-se em metodologia, instrumento e resultado do trabalho. De posse das 

informações colhidas na pesquisa bibliográfica e nas incursões de campo foram elaborados 

mapas, que em conjunto proporcionaram uma leitura espacializada do patrimônio cultural do 

estado tocantinense. A constituição de cartografia específica não apenas serviria para 

sistematizar os dados preliminares do trabalho, como também para informar as perspectivas 

que delineariam as ações de preservação em cada unidade regional concebida.  

A constituição de manchas regionais, nos mapas, foi pautada num ordenamento das 

manifestações socioculturais de acordo como foram percebidas no campo, tendo em vista a 
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 Dossiê do mapeamento do patrimônio cultural do estado de Tocantins. Goiânia, 14ª Superintendência 

Regional - Goiás, Mato Grosso e Tocantins, 2009, p. 28. “Uma outra forma de trabalhar com o conceito de 

paisagem que surge dentro do contexto da geografia cultural aborda a simbologia da paisagem através de um 

conceitual teórico de fundo marxista. Denis Cosgrove pode ser identificado como um dos principais 

representantes desse grupo.” (RIBEIRO, op. cit., p. 26). 
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 Idem, p. 30. Para a configuração das unidades regionais foram adotados, ainda, os conceitos geográficos de 

diferenciação regional e de regionalização. 
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consolidação ou implementação de uma política institucional. As manchas foram elaboradas 

com a finalidade de estruturar o território tocantinense, e tiveram como parâmetros a 

formação histórica, os padrões de ocorrências culturais, as unidades paisagísticas e 

territorialidades étnicas.  

 As paisagens culturais configuraram as unidades regionais do Jalapão, do complexo da 

Ilha do Bananal e do Bico do Papagaio. Para investigação de cada uma dessas unidades foram 

criados três roteiros de cidades a partir dos seguintes eixos estruturadores: núcleos de 

mineração, rios e novas projeções - século XX. Cada roteiro se pauta pelo processo de 

formação histórica dos núcleos urbanos, assim como pelas relações estabelecidas entre eles ao 

longo do tempo. Além disso, foram consideradas nessa abordagem as áreas das reservas 

indígenas e das comunidades quilombolas, conforme demarcadas pelo governo federal. 

Assim, as territorialidades criadas ficaram representadas nos mapas como manchas espaciais 

referidas como: cidades históricas, Jalapão, cidades do rio Tocantins, Ilha do Bananal/Cantão, 

cidades do rio Araguaia, Bico do Papagaio, eixo Belém – Brasília.
45

 

Para concepção de padrões de ocorrências culturais contemplaram-se linhas temáticas, 

definidas de acordo com possíveis projetos a serem desenvolvidos pela instituição nas regiões 

previamente delimitadas. Os temas selecionados com essa prática foram: bens religiosos 

católicos, remanescentes de arquitetura tradicional, manifestações culturais tradicionais, 

referências culturais de matriz indígena, referências culturais de matriz africana, barcos 

tradicionais, paisagem cultural, artesanato com matéria prima nativa e ruínas. As linhas 

temáticas referidas foram identificadas, nas manchas regionais que compunham mapas, como 

bens culturais. É importante observar nesse caso que, ao lado de bens já tradicionalmente 

considerados como foco de ação do Iphan e do DPAM, estão relacionadas manifestações 

culturais que tendem a ser assunto privilegiado do DPI.  

Analisando o projeto realizado em Tocantins, percebemos que em alguns aspectos ele 

atende às orientações propostas na metodologia do INRC, embora isso não tenha sido referido 

diretamente no dossiê. A experiência da Ilha do Bananal, descrita nos diários de bordo, 

contemplou as três etapas previstas no INRC: levantamento preliminar, identificação e 

documentação; e devolução dos resultados à comunidade. Considerando a leitura do dossiê 

feita neste trabalho, é possível inferir que a postura adotada pelos técnicos, que conduziram o 

mapeamento, estava alinhada às discussões que vinham se desdobrando no interior da 

instituição, relacionadas à pertinência da noção de referência cultural para os trabalhos de 

                                                           
45

 Idem, pp 30-80. 



71 

 

identificação do patrimônio cultural e, consequentemente, aos novos valores a serem 

preservados. Também se depreende dessa análise, o comprometimento da equipe na 

devolução dos resultados obtidos com o trabalho de campo, e em divulgar as ações do órgão 

aos habitantes locais, envolvendo-os no processo de mapeamento. O caráter multidisciplinar 

do projeto também fica evidente, quando observados seus referenciais teóricos, como também 

uma noção integradora de patrimônio (Chuva, 2012), que permite abranger as várias 

dimensões do patrimônio cultural: natural, arquitetônico, histórico, artístico, material e 

imaterial ao mesmo tempo. 

Retomando, as experiências de campo, realizadas durante a elaboração do mapeamento, 

foram registradas, narrativamente, em diários de bordo e em fotografias, informando as 

condições da viagem, as impressões causadas pela paisagem e pelas conversas com moradores 

locais, os depoimentos colhidos, as práticas culturais observadas e, esporadicamente, um 

breve diagnóstico da situação encontrada e das perspectivas de atuação possíveis. A leitura 

dos diários convida a uma viagem pelo território tocantinense, e redimensiona o mapeamento 

em face dos desafios enfrentados pela equipe, que esteve à frente do trabalho, e da 

subjetividade dos relatos, contrastante com a objetividade conceitual e prática que a eles se 

juntou.  

A composição dos mapas, tidos como instrumento de análise das ações de preservação, 

considerou as relações estabelecidas sobre um território, que na concepção da equipe seria 

constituído por fronteiras fluídas, onde a combinação entre espaço construído, natureza e 

especificidades dos contextos sociais locais auxiliou na delimitação da área de pesquisa, e na 

definição dos critérios que orientaram o levantamento de campo. O diagnóstico da situação 

das referências identificadas foi construído a partir de uma reflexão previa dos possíveis focos 

de atuação institucional, considerando o andamento dos trabalhos na superintendência. O 

resultado obtido foi um quadro amplo da situação, em que se identificavam as práticas 

culturais e as relações que poderiam ser estabelecidas entre elas e a unidade territorial da qual 

faziam parte, e também observadas relações transversais entre práticas semelhantes em 

unidades territoriais distintas.  

Tratou-se, portanto, de um mapeamento distinto da experiência anterior, realizada, 

exclusivamente, com base na pesquisa documental. Apesar das diferenças em relação às 

concepções que definiram a delimitação do campo de pesquisa, ao método e às referências 

teóricas adotadas durante o percurso, ambos tinham em comum a preocupação de fornecer 

linhas gerais orientadoras e definir escopos de ação, que auxiliassem na gestão das políticas 

de patrimônio engendradas pelo Iphan, a partir da produção de um conhecimento próprio das 
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dinâmicas sociais e territoriais, ainda que reconhecidas em objetos, capazes de influenciar e 

sofrer as consequências de tais políticas. 
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3 O MAPEAMENTODE REFERÊNCIAS CULTURAIS COMO INSTRUMENTO DE  

   CONHECIMENTO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

 Desde a elaboração do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), 

metodologia voltada para a identificação e produção de conhecimento sobre bens culturais, 

em 2000, o Iphan vinha estimulando sua divulgação e implementação nas superintendências 

regionais com o intuito de reunir e sistematizar informações, que pudessem ampliar o espectro 

das ações de preservação do órgão. Embora concebida como um instrumento de identificação 

de bens culturais tanto imateriais quanto materiais (Iphan, 2000, p.8), essa metodologia foi 

utilizada amplamente pelo Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI) para subsidiar a 

coordenação de uma política direcionada ao reconhecimento e preservação do patrimônio 

cultural imaterial.
1
 

 Dentre as metas previstas pelo DPI para o ano de 2005, referiu-se ao avanço do 

mapeamento de referências em território nacional, à ampliação de parcerias e capacitação das 

unidades regionais do Iphan, para que pudessem atuar como vetores das políticas de 

salvaguarda do patrimônio cultural imaterial em seus estados.
2
 

 Nesse sentido, o primeiro edital do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI), 

lançado no mesmo ano, contemplou três projetos de mapeamento de referências culturais, 

além de nove ações de apoio e promoção de bens culturais, localizados nas regiões Norte e 

Centro-Oeste do país. 

Com isso, os estados que ainda não haviam iniciado ações de salvaguarda, foram 

contemplados, cumprindo-se a meta de cobrir todos os estados do país com pelo 

menos uma ação dessa natureza. 
3
 

 

 Já a realização do “I Encontro de avaliação do INRC”, também em 2005, procurou dar 

conta da capacitação das unidades descentralizadas do Iphan. 

Nessa oportunidade, além da avaliação e aperfeiçoamento do instrumental 

metodológico do inventário, reuniram-se todas as unidades do Iphan e instituições 

parceiras que desenvolvem ações dessa natureza, promovendo-se o intercâmbio de 

experiências e avançando-se na implementação do trabalho de conhecimento desse 

universo. A par disso, avançou-se também no aperfeiçoamento das bases 

institucionais, conceituais e técnicas do reconhecimento e da valorização da 

dimensão imaterial do patrimônio cultural. 
4
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 Sobre esse assunto, ver os  itens 1.2.3 e 1.2.4 do primeiro capítulo. 

2
 Biblioteca Luis Saia. Superintendência do Iphan em São Paulo. Relatório de atividades DPI/Iphan 2005. 

Brasília, março de 2006. 
3
 Idem, p. 10. 

4
 Idem, p. 11. 
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 Recuperado esse percurso minimamente, e amparada pela discussão proposta nesta 

dissertação, conclui-se que tanto a institucionalização do mapeamento de referências culturais 

pelo edital do PNPI como a realização do “I Encontro de avaliação do INRC” são ações que 

devem ser compreendidas, no âmbito da instituição, dentro das estratégias de consolidação e 

ampliação de uma política de preservação do patrimônio cultural imaterial. Ainda 

considerando esse aspecto, internamente criou-se a Câmara do Patrimônio Imaterial junto ao 

Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, instância fundamental para o compartilhamento 

dessa política com a sociedade civil. Externamente, a atuação do Iphan tornou-se referência 

para o trabalho de salvaguarda dos bens culturais imateriais na América Latina, com sua 

participação no Expert Meeting on Inventorying Intangible Cutltural Heritage, realizado pela 

Unesco, em Paris, em março de 2005, e na “I Reunião para Criação do Centro Regional para 

Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da América Latina – Crespial”, em Cuzco, 

Peru, no mesmo ano.
5
 

 Olhando para o conjunto de políticas voltadas para a salvaguarda do patrimônio cultural 

imaterial, que tem como principais instrumentos o Registro, o INRC, o PNPI e os Planos de 

Salvaguarda (Cavalcanti e Fonseca, 2008; Iphan, 2010), os mapeamentos cumprem uma parte 

importante dessa política, pois permitem inventariar, documentar e produzir conhecimento a 

respeito de práticas socioculturais, que poderão ser de interesse tanto para ações de proteção 

pontuais, como também para as práticas de reconhecimento e valorização de bens, tais como a 

instrução dos processos de Registro e tombamento. Embora o tombamento não esteja 

vinculado diretamente ao DPI, nada impede que as informações colhidas via mapeamento ou 

INRC sejam direcionadas também para esse propósito, proporcionando ações de preservação 

integradas do patrimônio cultural (Chuva, 2012).  

 A análise dos casos de mapeamento de referências culturais, feita no capítulo anterior, 

considerou duas chaves de compreensão. Em cada uma delas procurou-se aglutinar aspectos 

dos mapeamentos que correspondiam direta e indiretamente às diretrizes propostas pela 

metodologia do INRC. Sendo assim, na primeira chave, que consistiu em analisar as 

concepções de inventário que sustentaram cada mapeamento, foram incluídas observações em 

relação à forma de sistematização do conhecimento produzido e à discussão metodológica na 

qual se baseou o trabalho de investigação. A segunda chave de compreensão tratou dos 

conceitos nos quais cada mapeamento se baseou para constituir sua plataforma de trabalho. 

Nela foram incluídas discussões a respeito dos critérios de delimitação da área a ser 
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inventariada, da construção do objeto de pesquisa e das categorias que deveriam circunscrever 

os bens culturais pesquisados. Com isso, buscou-se compreender o processo de trabalho, ou 

seja, a aplicação da metodologia desenvolvida em cada caso, e seu significado para as 

políticas de patrimônio. 

 Ao criarem parâmetros para a atuação do Iphan, os mapeamentos podem ser 

compreendidos dentro de um conjunto de políticas que vieram se reestruturando ao longo da 

trajetória do órgão e, nesse sentido, eles também representam concepções de patrimônio. 

 Desde 2005, os trabalhos de identificação, mapeamento e inventário de referências 

culturais vêm sendo referenciados nos relatórios de atividades do DPI como parte da política 

dirigida aos bens de natureza imaterial. Entretanto, ao longo do trabalho, procurou-se analisar 

como essa política, que atualmente aparece setorizada, se conformou na prática do Iphan 

como um todo.  

 Na trajetória dos trabalhos de inventário do patrimônio, é importante destacar o esforço 

do antigo Departamento de Identificação e Documentação (DID) em recuperar o percurso 

trilhado pela instituição nesse sentido. No levantamento feito pelo DID verificou-se que os 

trabalhos de registro sistemático de informações no Iphan passaram a ser realizados apenas a 

partir da década de 1980 (Motta; Silva, 1998).  

 Isso não significa dizer que antes não houvesse propostas e trabalhos com o objetivo de 

investigar valores e bens a serem preservados. O “Encontro de inventários de conhecimento”, 

realizado em 1995, pelo Setor de Inventários e Pesquisas do DID proporcionou reflexões a 

respeito das diferentes perspectivas que orientaram os inventários, produzidos pela instituição 

ao longo de sua trajetória. Como observou Fonseca, durante o encontro, no início dos 

trabalhos do Sphan os inventários eram muito mais sucintos que os atuais. O objetivo era 

identificar rapidamente os bens a serem tombados. Havia ainda uma consciência de que o 

inventário era necessariamente um trabalho de preparação para o tombamento (Idem, pp. 35-

36). Os valores referenciados nos inventários do patrimônio histórico e artístico estavam 

relacionados a uma concepção de patrimônio, que tinha como base os critérios de 

autenticidade e excepcionalidade na seleção dos exemplares considerados de valor histórico e 

artístico (Fonseca, 2000).  

 Além dessa característica, o foco dos inventários do patrimônio histórico e artístico 

eram objetos que consistiam em obras de arquitetura, pintura, escultura etc., com os quais se 

constituiu um acervo de bens móveis e imóveis, cujas características remetiam a uma ideia de 

nação baseada na unidade cultural. A autenticidade conferida à correlação entre barroco e 

moderno, criada no momento de fundação do Sphan, por arquitetos e intelectuais em sintonia 
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com o movimento modernista nas artes em geral, propiciou a configuração de uma narrativa 

na qual a arquitetura ganhou espaço entre as demais artes e se firmou como a expressão mais 

autêntica das características valorizadas, ou seja, do barroco e da modernidade, por 

representar materialmente um elo de continuidade entre ambos os períodos (Chuva, 2003). Os 

pressupostos da arquitetura moderna internacional foram reconduzidos a uma origem 

nacional, de forma que a moderna arquitetura brasileira tornasse visível características 

estéticas atribuídas aos monumentos do período colonial. Nesse momento fundador, também 

se compôs, com base nessa correspondência, uma história da arte brasileira e uma memória 

histórica, baseadas numa continuidade que colocava o Brasil no concerto das nações 

modernas e civilizadas. Essa era a concepção de patrimônio histórico e artístico que 

contribuiu para orientar os tombamentos que se realizaram durante as três primeiras décadas 

de trabalho do Iphan.  

 No mesmo encontro referido, organizado pelo DID, também se percebe, pelo teor das 

reflexões, que ao lado dos valores artístico e histórico, já vinha se delineando uma 

preocupação maior em se proteger outras feições do patrimônio.  

 Fonseca (2005) observa na construção do patrimônio nacional que, a partir da década de 

1970, os processos de tombamento passaram a considerar, paulatinamente, outros valores 

além dos mencionados. Ela também aponta que houve um aumento considerável das 

inscrições de bens no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, e no Livro Histórico, 

em relação ao Livro de Belas Artes. Quanto ao tipo de bens que foram objeto de tombamento, 

a autora chama a atenção para a diversificação dos bens de arquitetura, inseridos numa 

dinâmica de uso “popular”, como no caso do Terreiro da Casa Branca; e para o tombamento 

de bens “inusitados”, como no caso da fábrica de Vinho de Caju Tito e Silva.  

 Ambos os casos acima se tornaram emblemáticos por tratarem, cada um a seu modo, do 

valor de uso do bem, diretamente relacionado às vivências locais, aos saberes, aos sentidos 

das práticas que ali ocorreram. No caso da fábrica, o que se pretendia preservar era o modo de 

fazer artesanal do vinho tinto de caju. No entanto, protegida apenas pelo tombamento, que 

incide sobre as características materiais do imóvel, a produção do vinho não resistiu à 

demanda e em poucos anos a fábrica foi fechada restando apenas o imóvel que a abrigou. Esse 

descompasso entre a identificação e os instrumentos de proteção seria solucionado mais 

adiante, com a introdução de novas perspectivas para realização das políticas de patrimônio. 

(Toji, 2011).  

 Nos anos 2000, os inventários e, mais recentemente, os mapeamentos passaram a se 

relacionar também a uma política de patrimônio direcionada aos bens culturais imateriais, 



77 

 

tornando-se mesmo a base para essas políticas. O Decreto 3.551/2000 instituiu o Registro e o 

PNPI como forma de proteção da dimensão intangível do patrimônio. Os diversos tipos de 

bens culturais que compõem o universo do chamado patrimônio cultural imaterial foram 

reunidos em quatro categorias básicas, de acordo com sua natureza, características e 

demandas de registro, apoio e valorização. Elas correspondem aos saberes ou aos 

conhecimentos e modos de fazer tradicionais; às festas e celebrações; às formas de expressão 

literárias, músicas, plásticas cênicas ou lúdicas e aos lugares ou espaços de concentração de 

práticas culturais coletivas (Iphan, 2000, p. 19). A institucionalização dos Livros de Registro, 

com base nessas categorias, encontra correspondência no artigo 216 da Constituição Federal 

de 1988: 

Art.216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens culturais 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, nas 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. (MinC/Iphan, 2006, p.45) 

 

 A elaboração e difusão de uma metodologia condizente com as novas perspectivas de 

tratamento do patrimônio, como vimos, já vinha sendo testada nas experiências do DID. 

Nesse contexto, o INRC se constituiu num instrumento de identificação importante, pois 

pretendia que se reunissem informações sobre uma base conceitualmente ampla, que poderia 

abranger ambas as dimensões do patrimônio: material e imaterial.  

 A noção de referência cultural, sobre a qual se assenta o INRC, contribuiu com 

pressupostos essenciais para as políticas de patrimônio contemporâneas.  Ao considerar 

sujeitos para os quais as referências identificadas devam fazer sentido, o inventário veio 

afirmar que a atribuição de valor patrimonial se constitui num processo, que se configura 

historicamente de acordo com os interesses dos agentes que o conduzem. No caso, essa noção 

possibilitou a inclusão dos agentes que mantém suas expressões culturais, referenciadas em 

lugares, marcos urbanos, rituais religiosos, comidas típicas, bordados etc. A participação 

desses agentes, e não apenas de técnicos da instituição, na valorização dos bens culturais, 

constitui um dos aspectos inovadores das políticas de patrimônio atuais, que possibilitou a 

criação de um amplo universo para se refletir sobre questões relacionadas à democratização 

das políticas culturais, à propriedade intelectual, ao inventário como instrumento de proteção 

entre outras (Fonseca, 2005). 
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  De maneira geral, os pedidos de Registro têm sucedido o INRC, metodologia em que o 

envolvimento da população local no processo de inventário é desejado. Os agentes locais não 

são vistos apenas como fonte de informação, mas reconhecidos como intérpretes do próprio 

patrimônio (Fonseca, 2000). Para capacitação desses agentes, em gerir o próprio patrimônio, é 

que são dirigidos os planos da salvaguarda, concebidos com base nas ações de inventário ou 

Registro, nas demandas sociais encaminhadas ao Iphan ou em estudos e pesquisas que 

identificam bens culturais em situação de risco de continuidade.
6
 

 Observando atentamente a trajetória dos trabalhos de identificação do patrimônio no 

Iphan, parece haver algum consenso dentro da instituição de que os inventários devem 

preceder as ações de reconhecimento e valorização do patrimônio, seja o tombamento ou o 

Registro. E, também, de que os inventários devem fornecer subsídios para as práticas de 

proteção gerais, como a instrução de processos de tombamento ou Registro, a orientação de 

intervenções em bens móveis e imóveis, as ações de salvaguarda de bens culturais 

identificados, não necessariamente registrados, como também para subsidiar uma política 

mais descentralizada, caso se deseje, de gestão do patrimônio cultural em parceria com órgãos 

de proteção estaduais e municipais.    

 Se no início, os valores partilhados eram o histórico e artístico, mais recentemente eles 

passaram a se configurar em torno da noção de referência cultural. Com a instituição do 

Registro como instrumento de proteção e reconhecimento do patrimônio cultural, ao lado do 

tombamento, podemos falar do início de uma nova rotina institucional. Ela começa a se 

conformar, em 2004, com a reestruturação do órgão em dois departamentos responsáveis, 

respectivamente, pela proteção dos bens culturais materiais e imateriais: o Departamento de 

Patrimônio Material e Fiscalização (DPAM) e o Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI), 

marcando, para além de uma divisão dos bens culturais a partir de sua natureza, uma distinção 

de ações institucionais. 

Os termos “material” e “imaterial” tornam-se definitivamente as denominações por 

meio das quais as práticas de patrimonialização se consolidarão. Tal terminologia se 

mostra inacurada quando se avalia que os chamados “bens culturais de natureza 

imaterial” só podem se realizar mediante suportes e agências materiais. Ao público 

em geral, não haveria nada mais “material” do que degustar um pedaço de queijo de 

Minas Gerais ou de apreciar as cores vivas e sonoras de uma roda de samba do 

Recôncavo Baiano. Porém, a terminologia “material” e “imaterial”, em realidade, irá 

expressar as diferentes posturas das ações de patrimonialização. Se o termo 

“material” irá se reportar à atuação tradicional dos órgãos de patrimônio com relação 

ao reconhecimento de edificações, monumentos e centros históricos, ligados 

normalmente aos períodos colonial e modernista, o termo “imaterial” irá se referir ao 

                                                           
6
 Biblioteca Luis Saia. Superintendência do Iphan em São Paulo. Relatório de atividades DPI/Iphan 2005.  

Brasília, março de 2006, p. 41. 
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reconhecimento oficial de manifestações que sempre estiveram alijadas desse 

processo, como as ligadas a grupos populares e minorias étnicas. De fato, as 

denominações “material” e “imaterial” são muito mais um posicionamento de 

práticas consolidadas por parte dos órgãos de patrimônio, do que categorias 

coerentes para designar os bens culturais. (Toji, op.cit., p. 16) 

 

 Quando Chuva (2009) analisa o processo de rotinização das práticas de conservação do 

patrimônio histórico e artístico nacional, ela traz à luz a configuração de uma prática baseada 

nos valores compartilhados pelos seus agentes (histórico, artístico, nacional), ou seja, ela 

demonstra como se construiu um consenso a respeito das técnicas de conservação, no caso, do 

restauro de bens imóveis, relacionadas a certa concepção de patrimônio. Ela também se refere 

às relações estabelecidas entre técnicos do patrimônio e outras instâncias das administrações 

regionais onde o Sphan atuava, como as prefeituras, a Igreja, e ainda entre representantes da 

sociedade civil, cujo vínculo desejava-se estreitar, para a legitimação e manutenção de um 

patrimônio coeso, tanto na sua conceituação como na sua forma material. Podemos dizer que, 

se tratava de uma política de patrimônio centralizadora e personalizada, cujo diretor do Sphan 

na época, Rodrigo Melo Franco de Andrade, representava o elo comum entre todos os agentes 

institucionais e as ações de conservação que eles protagonizavam. 

  Pensando numa rotina institucional que se conforma com o aparente desmembramento 

do patrimônio cultural em material e imaterial, emerge, mais uma vez, a questão do consenso 

em torno dos valores partilhados pelos diferentes grupos, da apropriação e do uso dos 

instrumentos de identificação, e das representações engendradas pelas suas práticas (Chuva, 

2012; Fonseca, 2005). 

 No caso dos inventários e mapeamentos de referências culturais, ao serem definidos os 

agentes que se incubem deles e os lugares de suas falas, percebemos quais são as 

circunstâncias conceituais e políticas ao redor das quais eles se constroem.  

 No âmbito das políticas de patrimônio imaterial, os mapeamentos documentais foram 

pensados como inventários de “varredura”, ou seja, de produção de amplo conhecimento 

sobre o potencial de determinada região, para o patrimônio cultural nacional, de modo a 

colaborar na gestão das ações de preservação, podendo iluminar, também, futuros inventários 

de identificação e planos da salvaguarda. 

 Se, no passado, o processo de rotinização das práticas de conservação do patrimônio 

histórico e artístico foi construído mediante as relações tecidas nas próprias práticas, nas 

trocas de correspondências e no aprimoramento de um trabalho técnico ao longo de anos, nas 

décadas de 1990 e 2000, a consolidação de uma rotina institucional de identificação e 

reconhecimento do patrimônio cultural imaterial se deu via decretos, portarias, editais do 
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PNPI, sistematização e institucionalização de uma metodologia de inventário, o INRC. Nesse 

caso, as disputas de opiniões ficam mais evidentes, porque enunciadas oficialmente. Com a 

Constituição Federal de 1988, o tema do patrimônio tornou-se compartilhado com mais uma 

instância, além do Iphan e dos órgãos estaduais e municipais de proteção: a população, para 

quem a ação de proteger determinados bens culturais deve fazer sentido. Esse dado tem 

exigido do órgão de preservação nacional e de seus agentes constantes reflexões sobre o fazer 

técnico, e de certa forma, as transformações no modo de se pensar a construção de um 

patrimônio nacional estão representadas nas práticas de patrimonialização do Iphan.  
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Anexos 

 

Anexo I 

 

Edital do Plano Nacional do Patrimônio Imaterial 2005 – Procedimento metodológico 

para os projetos de pesquisa documental (Anexo 3) 

 

 A pesquisa deverá identificar, sistematizar e reunir em banco de dados a ser fornecido 

pelo Iphan documentos dos mais diferentes acervos do estado em causa, que abranjam em 

seus conteúdos o patrimônio cultural imaterial, nas seguintes categorias: saberes, fazeres e 

ofícios tradicionais, as formas de expressão, as festas e celebrações, e os lugares ou espaços 

de práticas culturais coletivas. 

 

 O levantamento documental permite subsidiar a identificação de bens culturais 

imateriais. A coleta e sistematização de dados referentes aos acervos documentais do Estado 

em causa visam a oferecer informações preliminares principalmente quanto a:  

 

 1. Definição de bens passíveis de serem inventariados em seu conjunto;  

 2. Compreensão do contexto histórico e social onde ocorrem;  

 3. Definição da abrangência de pesquisas de campo, com vistas à identificação e 

         documentação de bens culturais imateriais. 

 

 O levantamento abordará os seguintes tipos de documentos: 

 

 1. Documentos bibliográficos: 

  a. Documentos textuais publicados (livros, folhetos, anais, recortes de jornais e 

       revistas); 

  b. Documentos textuais não publicados (relatórios técnicos, dissertações e teses, 

       documentos de arquivos); 

 1. Documentos iconográficos (fotografias, gravuras, desenhos etc); 

 2. Audiovisuais (discos vinil, cd, vídeos, filmes, cd-rom). 

 

 Os títulos consultados que apresentarem dados relevantes serão fichados em 

instrumentos de pesquisa. O levantamento deverá ser realizado nas bibliotecas e arquivos de 

instituições públicas, tais como bibliotecas públicas, bibliotecas centrais de universidades, 

institutos históricos e geográficos, museus, centros de cultura, arquivos públicos, fundações 

culturais, centros de criatividade, secretarias de estado, secretarias municipais, empresas de 

turismo, televisões públicas e privadas, bem como outras instituições consideradas relevantes 

para o trabalho e ainda outras organizações privadas, abertas ao público. 

 

 Neste conjunto de instituições deverão ser priorizadas aquelas que detenham os acervos 

mais ricos ou importantes sobre o patrimônio imaterial do Estado. 

 

 As atividades devem ser desenvolvidas por uma equipe interdisciplinar de 

pesquisadores que conte com especialistas em diversas áreas de conhecimento, tais como: 

artes, antropologia, sociologia, arquitetura, documentação, história, letras, música, 

museologia. Os trabalhos devem ser supervisionados por um coordenador que será 

encarregado de todo o contato necessário com os servidores das Instituições onde serão 

levantados os dados, e pela coordenação dos trabalhos. 
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 Os trabalhos devem ser iniciados com a discussão e definição, pelos membros da 

equipe, do conjunto dos itens fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa, bem como a 

abrangência do universo das instituições a ser pesquisado.  

 

 Posteriormente, o coordenador deverá promover discussões no sentido de aprofundar a 

fundamentação teórica dos pesquisadores, a respeito, sobretudo, das categorias que compõem 

o patrimônio imaterial e que deverão orientar a avaliação e a classificação da documentação 

pesquisada. A bibliografia básica para essa discussão será indicada pelo Iphan por ocasião da 

assinatura do convênio. 

 

 Dado que a maioria das obras com que se defrontam os pesquisadores trata as 

expressões tradicionais como “fato folclórico”, para efeito de classificação serão considerados 

dados relevantes desde as simples citações, descrições e interpretações dos elementos 

culturais vistos como folclore até patrimônio imaterial ou expressões culturais tradicionais. 

Deverão ainda ser incluídos nos fichamentos os vínculos dessas expressões com os elementos 

culturais, os seus portadores, os grupos sociais onde vicejam e os contextos que lhes dão 

sentido. 

 

 Os pesquisadores devem registrar as obras consultadas e seus resumos nas fichas, de 

acordo com as normas da ABNT. O instrumental de pesquisa será disponibilizado em versão 

digital, devendo ser editado e impresso para uso e posterior inserção no banco de dados. Os 

espaços para preenchimento e o número de linhas e tabelas existentes nas fichas poderão ser 

multiplicados automaticamente.  

 

 Os produtos da pesquisa documental serão as fichas bibliográficas, iconográficas e 

audiovisuais inseridas no Banco de Dados e entregues ao Departamento do Patrimônio 

Imaterial do Iphan, em versão impressa e digital. 

 

 A Superintendência Regional ou Sub-Regional do Iphan localizada na área de 

abrangência do Projeto poderá, juntamente com o DPI/Iphan dirimir dúvidas ou esclarecer 

questões sobre a metodologia. 
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Anexo II 

 

Listagem de projetos de mapeamento documental (2005-2010) do Plano Nacional de 

Patrimônio Imaterial 

 

Edital 2005– Mapeamento, documentação, apoio e fomento ao patrimônio cultural  

     imaterial 

 

1. Parque Nacional Serra da Capivara: pesquisa documental do patrimônio imaterial (Piauí). 

    Convênio: Fundação Museu do Homem Americano. 

 

2. Modos de construir, modos de alimentar: memória da paisagem nas Alagoas. 

    Convênio Universidade Federal de Alagoas – Instituto Estação Desenvolvimento (IEDES). 

 

3. Projeto patrimônio imaterial da Paraíba – pesquisa documental. 

    Convênio: Coletivo de Cultura e Educação Meio do Mundo. 

 

4. Pesquisa documental do patrimônio imaterial piauiense. 

    Convênio: Fundação Cultural do Piauí. 

 

5. Patrimônio cultural do Mato Grosso do Sul: mapeamento documental. 

    Convênio: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS/ Fundação de Apoio ao 

    Desenvolvimento da Educação de Mato Grosso do Sul – FADEMS. 

 

6. Mapeamento da “Festa da caçada da rainha” e outras culturas tradicionais (Goiás). 

    Convênio: Associação Comunitária da Vila de São Jorge – ASJOR. 

 

Edital 2006 – Mapeamento e documentação do patrimônio cultural imaterial 

 

1. Sistematização da documentação referente ao patrimônio cultural imaterial do estado de 

    Goiás.  

    Instituição Executora: Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. 

 

2. Mapeamento do acervo documental do patrimônio imaterial do estado do Ceará. 

    Instituição Executora: Associação dos Amigos do Arquivo Público do Estado do Ceará. 

 

3. Formas de expressão da cultura imaterial de Pernambuco. 

    Instituição Executora: Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 

 

4. Diagnóstico documental do patrimônio cultural imaterial de Santa Catarina. 

    Instituição Executora: Instituto Superior e Centro Educacional Bom Jesus (IELUSC). 

 

5. Mapeamento documental do patrimônio imaterial do Distrito Federal. 

    Instituição Executora: Núcleo de estudos da cultura, oralidade, imagem e memória –  

    NECOIM – CEAM – Universidade de Brasília. 

 

6. Mapeamento do patrimônio cultural imaterial de Alagoas. 

    Instituição Executora: Universidade Federal de Alagoas – UFAL. 
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Edital 2007 – Apoio e fomento ao patrimônio cultural imaterial 

 

Não foram contemplados projetos de mapeamento documental. 

 

Edital 2008 – Inventário Nacional da Diversidade Linguística e mapeamento documental 

       do patrimônio imaterial 

 

1. “Inventário documental do patrimônio imaterial Mato-Grossense”. 

     Fundação UNISELVA – Fundação de Apoio à Universidade Federal de Mato Grosso,  

     estado de Mato Grosso. 

 

Edital 2009 – Apoio e fomento ao Patrimônio Cultural Imaterial 

 

Não foram contemplados projetos de mapeamento documental.  

 

Edital 2010 - Mapeamento, documentação, apoio e fomento ao patrimônio cultural  

      imaterial 

 

Não foram contemplados projetos de mapeamento documental. 
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Fontes 

 

Arquivo da Superintendência do Iphan em Sergipe  

 

Identificação para registro do patrimônio imaterial do estado de Sergipe – levantamento 

bibliográfico.  

 Relatório de atividades, janeiro de 2005. 

 Relatório de atividades, janeiro de 2006. 

 Relatórios de atividades e amostra das fichas de identificação dos seguintes 

 pesquisadores: 

  Beatriz Góis Dantas, de agosto a novembro de 2004. 

  Carolina Angélica Dantas Naturesa, de agosto a novembro de 2004. 

  Cledja Araújo Santos, de outubro a novembro de 2004. 

  Elissandra Silva Santos, de agosto a novembro de 2004. 

  Fabrícia de Oliveira Santos, de outubro a novembro de 2004. 

  Flora Alves Ruiz, de outubro a novembro de 2004. 

  Lígia Monteiro da Silva, de outubro a novembro de 2004. 

  Luciene Oliveira da Costa Santos, de agosto a novembro de 2004. 

  Maria de Fátima Guimarães, de agosto a novembro de 2004. 

  Terezinha Alves Oliva, de agosto a novembro de 2004. 

 Relatórios de atividades dos seguintes colaboradores: 

 Benetti Silva Coelho, de agosto de 2004. 

 Marcílio César Oliveira Sousa 

 Naan Silva Cardoso 

 Memórias de reunião: 

  Reunião inaugural da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de 

  Sergipe, 06/05/2005. 

  2ª Reunião da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de  Sergipe, 

  15/06/2005. 

  3ª Reunião da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de  Sergipe, 

  21/06/2005. 

  4ª Reunião da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de  Sergipe, 

  28/06/2005. 

  5ª Reunião da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de  Sergipe, 

  07/07/2005. 

  6ª Reunião da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de  Sergipe, 

  12/07/2005. 

  7ª Reunião da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de  Sergipe, 

  19/07/2005. 

  8ª Reunião da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de  Sergipe, 

  26/07/2005. 

  9ª Reunião da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de  Sergipe, 

  02/08/2005. 

  10ª Reunião da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de Sergipe, 

  24/08/2005. 

  11ª Reunião da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de Sergipe, 

  26/08/2005. 

  12ª Reunião da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de Sergipe, 

  31/08/2005. 
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  13ª Reunião da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de Sergipe, 

  19/09/2005. 

  14ª Reunião da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de Sergipe, 

  14/10/2005. 

  15ª Reunião da segunda fase da pesquisa sobre patrimônio imaterial de Sergipe, 

  04/11/2005. 

 Relatório mensal de consultoria da ABNT ao Iphan. Aracaju, agosto de 2005. 

 

Departamento de Patrimônio Imaterial do Iphan  

 

Coordenação de Identificação 

 

Dossiê do “Mapeamento do patrimônio cultural do estado de Tocantins”. Goiânia: 14ª 

Superintendência Regional - Goiás, Mato Grosso e Tocantins, 2009. 

 

Coordenação de Apoio e Fomento 

 

Editais PNPI 

 Edital de divulgação nº 001/2005 Mapeamento, documentação e apoio ao patrimônio 

    cultural imaterial.   

 Edital de divulgação nº 001/2006 Mapeamento, documentação e apoio ao patrimônio 

    cultural imaterial.   

 Edital de concurso nº 001/2007 Apoio e fomento ao patrimônio cultural imaterial.   

 Edital de concurso nº 003/2008 Inventário Nacional da Diversidade Linguística e 

    Mapeamento documental do patrimônio imaterial. 

 Edital de seleção de projetos técnicos nº 001/2009 Apoio e fomento ao patrimônio 

    cultural imaterial. 

 Edital de chamamento público para seleção de projetos técnicos nº 001/2010  

    Mapeamento, documentação, apoio e fomento ao patrimônio cultural imaterial. 

 

Biblioteca Luis Saia – Superintendência do Iphan em São Paulo 

 

Relatório de atividades do DID/Iphan 2001. N/d. 

Relatório de atividades do DPI/Iphan 2005. Brasília, março de 2006. 

Relatório de atividades do DPI/Iphan 2006. Brasília, abril de 2007. 

Relatório de atividades do DPI/Iphan 2007. Brasília, fevereiro de 2008. 

Relatório de atividades do DPI/Iphan 2008. Brasília, abril de 2009. 

Relatório de atividades do DPI/Iphan 2009. Brasília, março de 2010. 
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