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Questão CI: Funções sociais e culturais 

 

Explicar as funções e significados sociais e culturais do bem cultural hoje, dentro e para sua 

comunidade, as características dos detentores e praticantes e quaisquer papéis específicos ou 

categorias de pessoas com responsabilidades especiais para com o bem cultural, entre outros. 

Deve-se dar atenção a quaisquer alterações relevantes relacionadas ao critério de inscrição R.1 ('o 

elemento constitui patrimônio cultural imaterial conforme definido no Artigo 2 da Convenção'). 

O Frevo não é só do carnaval, nem se restringe a Recife e Olinda; ocorre em diversos lugares e o 

ano todo. Com o isolamento social, a presença do Frevo se intensificou na internet, assim como já 

estava inserida na produção literária e acadêmica, além de dialogar com áreas como as artes visuais 

e o artesanato. O contexto histórico de formação do Frevo é muito importante, incluindo a relação 

do “passo” com a capoeira; trata-se de tema sempre debatido. A capoeira, sem dúvida, contribuiu 

para o surgimento dos primeiros passos. Também a relação do bem com os contextos sociais 

continua a se expressar nas letras de música, nas agremiações e também na dança. O bem está em 

evolução. Contudo, a percepção desse fato é mais restrita aos fazedores e pesquisadores. A evolução 

das formas musicais e poéticas, o simbolismo da dança, a organização das agremiações 

carnavalescas, sua história e memória, são alguns dos temas abordados em de livros, teses, 

dissertações e outros trabalhos publicados ao longo dos últimos anos. Sombrinhas, estandartes, 

“passos” e músicas tradicionais se mantêm como itens fundamentais e não acessórios. Há inovações 

no contexto das escolas de dança e orquestras, incluindo o surgimento de novos passos. Os passos 

fundamentais, contudo, permanecem plenamente. No que tange aos vínculos com a religiosidade, 

ele diz respeito a muitas agremiações, como há conhecido caso do Homem da Meia-Noite de Olinda. 

Os clubes de bonecos, como é o caso do Seu Malaquias, continuam também em plena atividade. Há 

também importantes trabalhos de salvaguarda. O Paço do Frevo se estabeleceu nos últimos anos 

como um espaço de reconhecimento, valorização e visibilidade desse bem cultural, com exposições, 

apresentações, aulas, documentação, etc., com ampla participação dos detentores. No Paço, o Frevo 

é considerado sob o ponto de vista cultural, econômico, turístico, artístico, entre outros. Sua 

estrutura é formada por espaços expositivos, escolas de Música e Dança, sala de manualidades, 

Centro de Documentação, loja, estúdio e café. Dentro desta estrutura, o Centro de Documentação e 
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Memória Maestro Guerra-Peixe é um espaço voltado à formação, crescimento e atualização dos 

acervos disponíveis e acessíveis aos públicos, assegurando que seu conteúdo e seus documentos 

estejam ao alcance do público interessado nas informações relativas ao universo histórico, 

antropológico, social, cultural, artístico e político do Frevo. Podem ser citadas também ações 

realizadas pela Troça Cariri Olindense, como a criação da Confraria do Cariri, para o debate sobre 

diferentes temas relacionados ao Frevo e ao carnaval; a realização do Concurso de Redações 

Memória Infantil do Frevo, para estudantes do Ensino Fundamental; o Projeto SerTão Frevo, que 

oferece aulas de Frevo em Serra Talhada (fora do território tradicional do Frevo); e também a 

criação de canais de divulgação do Frevo através da web: o canal Mexe Com Tudo (YouTube, 

Instagram), grupos de Whatsapp como o É Frevo, Meu Bem! (criado em Olinda por um grupo de 

carnavalescos) e website www.ofrevo.com. 

Questão C.2. Ameaças e dificuldades a realização da Roda de Capoeira 

 

Descreva o nível atual de viabilidade do bem cultural, particularmente a frequência e extensão de 

sua prática, a força dos modos tradicionais de transmissão, a demografia dos profissionais e 

públicos e sua sustentabilidade. Por favor, também identifique e descreva as ameaças, se houver, à 

transmissão e execução contínuas do bem cultural e descreva a gravidade e a urgência de tais 

ameaças. 

 

Atualmente não identificamos ameaças significativas que possam pôr em risco a continuidade das 

práticas culturais do Frevo. Músicos dos mais variados instrumentos vêm se dedicando a compor e 

também inserir novas referências e elementos estéticos. Agremiações carnavalescas surgem todos os 

anos e artistas da dança têm cada vez mais se dedicado ao desenvolvimento de projetos sobre os 

movimentos do Frevo. No entanto, é importante reforçar o eixo de divulgação presente no Plano de 

Salvaguarda do Frevo para que essas ações sejam conhecidas por todos os públicos. 

Momentaneamente, para a prática em grupo e presencial, há grandes dificuldades enquanto durar o 

isolamento social. O trabalho desenvolvido através da web foi uma alternativa para gerar uma rede 

de apoio aos profissionais que ficaram sem trabalho. Uma lei de apoio aos artistas foi criada, 

mesmo com o retrocesso na área de políticas públicas para a cultura atual. Para a promoção do 

Frevo, seria necessária maior veiculação pelos meios de comunicação mais tradicionais, sobretudo 

das agremiações carnavalescas – núcleos articuladores do bem. As ações educativas do Paço do 
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Frevo são importantes, ampliando as possibilidades de transmissão de saberes e fazeres associados 

ao Frevo e a diversidade de técnicas, estilos e vertentes. Há três frentes fundamentais: Educação, 

Dança e Música, favorecendo novos aprendizes, envolvendo mestres do Frevo com as mais 

diferentes gerações. Também há um crescente número de pesquisadores que buscam o acervo 

especializado do local. Outros tipos de acervos estão localizados nas sedes das agremiações e casas 

de membros dos grupos. Possuem objetos raríssimos que deveriam ter um tratamento adequado, 

sendo acondicionados de forma segura. Há apenas alguns projetos pontuais e isolados voltados à 

preservação de alguns acervos, geralmente financiados por editais de cultura do governo do Estado. 

A Companhia Editora de Pernambuco vem incrementando suas publicações sobre Frevo com 

biografias e livros de partituras. Há dificuldades de repassar os conhecimentos, agravadas pelo fato 

que ainda não está consolidado o ensino prático por via remota. Os novos aprendizes necessitam de 

um acompanhamento mais individual para correção dos movimentos. Para o conhecimento teórico 

isso fica mais fácil por ser mais adaptável por via remota. Faltam mais políticas públicas para a 

implantação de cursos online. 

Questão C.3. Contribuição aos objetivos da Lista  

 

Descreva como a inscrição do bem cultural tem contribuído para dar visibilidade ao patrimônio 

cultural imaterial e sensibilizar a nível local, nacional e internacional para a sua importância. 

Explique como sua inscrição contribuiu para promover o respeito pela diversidade cultural e a 

criatividade humana, e o respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos. 

 

Atividade Proposta: responder se discordam totalmente, discordam parcialmente, concordam 

parcialmente, ou concordam totalmente com as seguintes afirmações:  

 

Houve uma maior visibilidade, aceitação e respeito pelo Frevo. O Frevo conta com um Centro de 

Referência: o Paço do Frevo, espaço cultural que atua no intuito de facilitar ao público o acesso ao 

máximo de informações sobre a trajetória do Frevo. Cotidianamente, a comunidade do Frevo 

(carnavalescos, passistas, músicos, foliões e pesquisadores) é estimulada a registrar e difundir suas 

histórias, memórias, conhecimentos práticos e teóricos que acumularam ao longo de anos de 

atividade com este bem no centro de referência. Há trabalhos de identificação de fontes e acervos 

sobre o Frevo disponíveis no mundo; projetos de salvaguarda da memória dos detentores do Frevo; 

realização de exposições temporárias; obras de referência, como cartilhas, relatórios e livros e 



Relatório Periódico de Inscrição do Frevo na Lista Representativa do Patrimônio Cultural 

Imaterial da Humanidade  

intercâmbio de pesquisadores dos Estados Unidos, da Colômbia, da França, da Itália, de Portugal e 

do Japão, que se dedicam a aprofundar os estudos sobre o universo cultural do Frevo. Cada vez 

mais os artistas de Frevo estão interessados em pesquisar e escrever sobre o que fazem. Com o 

reconhecimento como Patrimônio Imaterial da Humanidade, e a partir das ações desenvolvidas pelo 

Iphan, foi possível os grupos se adequarem juridicamente, para que os mesmos pudessem participar 

de editais, premiações e concursos providos em todas as esferas do poder publico. Foram 

desenvolvidas ações que fortaleceram o Frevo, em âmbito federal, estadual e municipal, 

proporcionando maior visibilidade aos seus segmentos culturais. Com a titulação, cresceu o 

interesse da comunidade do Frevo em preservá-lo, vendo nele também uma oportunidade de 

geração de renda e formação artística. 

 

Questão C.4. Esforços para promover ou reforçar o bem 

 

Descreva as medidas que foram implementadas para promover e reforçar o bem cultural, 

detalhando nomeadamente as medidas que se tenham tornado necessárias em consequência da sua 

inscrição. 

 

Desde a inscrição do Frevo na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO, 

buscou-se implementar medidas de salvaguarda, tendo como referência o Plano Integrado de 

Salvaguarda do Frevo, documento estruturado a partir da mobilização e articulação política dos 

detentores, estimulados pelo Poder Público. Ações de promoção do Frevo foram realizadas pelo 

Paço do Frevo e pelo Comitê Gestor, com apoio de instituições públicas municipais, estaduais e 

federais, bem como de entidades privadas. Foi executado o projeto Pontão de Cultura do Frevo, 

que viabilizou ações de mobilização e articulação para funcionamento do Comitê Gestor de 

Salvaguarda do Frevo, bem como oficinas de música, dança e confecção de adereços. Foram 

realizados três Encontros do Plano de Salvaguarda do Frevo, visando a avaliar e debater temas 

relevantes para a preservação do bem cultural. Iniciativas realizadas pelo Paço do Frevo, como a 

Hora do Frevo (apresentações musicais de Frevo ao vivo), o Vamos Cair no Passo (atividade que 

trabalha a dança do Frevo), o Arrastão do Frevo (ação que ocorre nas ruas do Recife Antigo e que 

envolve agremiações de Frevo), o Observatório do Frevo (debates sobre temas relevantes nos 

aspectos relativos à pesquisa sobre Frevo), a publicação Frevo, Memória & Patrimônio (registra 

experiências de salvaguarda do Frevo), o livro infantil Coleção Mestres e Mestras de Frevo são 
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exemplos dos esforços empreendidos. O enfrentamento da pandemia de Covid-19 ocasionou 

paralisação de apresentações e projetos, com perda renda expressiva para os artistas de Frevo. 

 

Questão C.5.Participação da Comunidade.  

 

Descreva a participação de comunidades, grupos e indivíduos, bem como organizações não 

governamentais relevantes na proteção do bem cultural e seu compromisso com sua proteção.  

 

A gestão compartilhada da salvaguarda do Frevo é central para a atuação do Brasil. As diretrizes da 

salvaguarda do bem cultural foram construídas junto com as agremiações, passistas, músicos, 

pesquisadores e gestores, para estabelecer parâmetros compartilhados para apoio e fomento ao 

Frevo. O objetivo é implicar os atores sociais diretamente ligados ao bem nesse processo. A 

instância de diálogo entre os atores sociais e as instituições denomina-se Comitê Gestor de 

Salvaguarda do Frevo, criado em 2011 durante o 1º Encontro do Plano Integrado de Salvaguarda do 

Frevo. Em 2013, ocorreu o 2º Encontro do Plano Integrado de Salvaguarda do Frevo, momento no 

qual houve a primeira eleição do Comitê Gestor com escolha de representantes de diversos 

segmentos associados à reprodução, promoção e valorização do bem. Em 2014, os marcos e 

resultados da gestão desse coletivo foram publicados em Comitê Gestor de Salvaguarda do Frevo: 

Memórias 2011-2014 (2014), organizada por Magdalena Almeida. Tal coletivo deliberativo foi o 

primeiro Comitê de Salvaguarda instituído em Pernambuco e teve como objetivo central 

[...] acompanhar ações do Plano Integrado de Salvaguarda do Frevo, 

promovido pela prefeitura do Recife, com apoio do IPHAN. Em termos de 

gestão da salvaguarda de bens patrimonializados, esse comitê passou a 

constituir uma representação da participação popular com ação direta sobre 

atividades voltadas para a salvaguarda (ALMEIDA, 2014, p. 30). 

Participam do Comitê Gestor representantes de segmentos do Frevo (música, dança, agremiações, 

pesquisadores) e de instituições públicas da área de patrimônio e cultura (IPHAN, Fundação de 

Cultura da Prefeitura da Cidade do Recife, Fundação de Patrimônio Histórico e Artístico do 

Governo do Estado de Pernambuco, dentre outras). A partir de 2014, o Paço do Frevo passou a 

integrar o Comitê Gestor de Salvaguarda do Frevo. Muitas iniciativas reforçam esta aproximação, 

como a política de gratuidade para integrantes da comunidade do Frevo ou a promoção de 

atividades realizadas como o Observatório do Frevo, o projeto Comunidade do Paço, o Arrastão do 
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Frevo, entre outras. Ao longo dos últimos seis anos, os membros do Comitê Gestor contribuíram 

para desenvolver ações qualitativas no Paço do Frevo, como o Encontro de Pesquisadores, o 

Observatório do Frevo, as exposições de curta e média duração e as celebrações como o Aniversário 

do Frevo. Em 2017 o 3º Encontro do Plano Integrado de Salvaguarda do Frevo foi realizado no 

Paço do Frevo e contou com seminários e debates acerca das atividades do Comitê Gestor e o 

processo de eleição dos novos representantes dos segmentos representativos do Frevo (música, 

dança, pesquisa, blocos líricos, pontos de cultura, troças, clubes de boneco e clubes de Frevo). 

Foram trabalhadas questões como a importância da participação social para a salvaguarda dos bens 

culturais registrados e as perspectivas de futuro para o Frevo e contou com a participação de artistas 

e representantes de grupos de Frevo de várias cidades pernambucanas. O Comitê Gestor continua 

em atividade, reunindo-se para debater e atuar em assuntos afetos à salvaguarda do Frevo, sempre 

no sentido de assegurar a participação social no processo de preservação do bem cultural. 

 

Questão C.6. Contexto Institucional  

 

Relatório sobre o contexto institucional para o bem inscrito na Lista Representativa, incluindo: o (s) 

órgão (s) competente (s) envolvido (s) na sua gestão e/ou tutela; a (s) organização (ões) da 

comunidade ou grupo relacionados ao bem e sua proteção. 

 

Atividade Proposta: Indicar complementações/alterações no texto apresentado pela CGPS/DPI.  

 

Resposta do Iphan: 

A salvaguarda do patrimônio cultural imaterial no Brasil é desenvolvida, prioritariamente, por 

órgão específico do governo federal, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan). O Iphan possui capilaridade nacional e está presente nas 27 unidades federativas do país. 

O Frevo ocorre no Estado de Pernambuco, onde a política patrimonial está sob a responsabilidade 

da Superintendência do IPHAN em Pernambuco, capaz de atender todas as localidades do estado 

onde há a ocorrência da expressão cultural. A nível estadual, a política patrimonial conta com o 

trabalho da Fundarpe (Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco) e, na esfera 

municipal, a política tem o apoio das Prefeituras de Recife e Olinda, além de parcerias privadas. O 

Comitê Gestor do bem cultural está estruturado de tal forma que consegue congregar diferentes 

segmentos de detentores, bem como articular parcerias da esfera pública e privada para a execução 
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de inúmeras ações. Contudo, ainda é preciso refletir se a inserção dos grupos de Frevo em políticas 

culturais ampliam e efetivam suas capacidades de gestão e automanutenção. No atual contexto de 

pandemia, os detentores têm se reinventado, produzindo e buscando meios para manter seus 

praticantes engajados e unidos, tais como palestras virtuais, rodas de conversa, lives, intercâmbio 

cultural, oficinas, workshops e apresentações. 

 

Questão C.7. Participação da comunidade na elaboração deste Relatório 

 

Devido às restrições de contato presencial causadas pela pandemia de Covid-19, a participação da 

comunidade do Frevo na elaboração do presente Relatório deu-se de maneira virtual. Primeiramente, 

os membros do Comitê Gestor de Salvaguarda do Frevo foram comunicados por WhatsApp a 

respeito do preenchimento do Relatório Periódico da Unesco. Em um segundo momento, membros 

do Comitê representantes dos segmentos nele inseridos foram solicitados via e-mail institucional 

para colaborar, virtualmente, com o preenchimento do Relatório. Assim, o preenchimento contou 

com a colaboração ativa de representantes dos segmentos de música, dança, blocos líricos, clube de 

bonecos, pesuqisadores e do Paço do Frevo, além da contribuição de técnicos do Iphan na 

sistematização das respostas enviadas por e-mail.  


