
A salvaguarda dos bens culturais imateriais tem a participação do Estado, 
contudo sua real sustentabilidade reside nas mãos dos grupos, comunida-
des, guardiões, ou seja, dos detentores destas práticas culturais. Estes 
vêm se articulando para gerir seu patrimônio cultural.

Com a palavra, os detentores: 

Rosildo do Rosário
Bem Registrado: Samba de Roda do Recôncavo Baiano. 

O Estado brasileiro vem gradativamente compensando todas as mazelas vividas 
pelo povo negro, povo que deu sangue para construção dessa nação. A estratégia 
de Registrar os Bens Imateriais desse povo, imagino, é só mais uma forma encon-
trada para tornar cada vez mais evidente a importância que esse povo tem nesse 
processo.
 
Nos recôncavos do Brasil, inúmeras manifestações sobreviveram isoladas, escondi-
das, subnutridas durante muito tempo, as pessoas nem se quer tinham conheci-
mento da importância do que faziam. O diálogo não havia; a ideia de superiorida-

de pairava soberana. Até que mesmo de forma desajeita foi-se introduzindo a 
ideia de patrimônio, isso era 2005. Muitas foram as palavras estranhas que chega-
ram: Salvaguarda, Patrimônio, Imaterial, Detentor dentre outras, fomos nos 
acostumando ouvindo-as, falando-as e até hoje tentando compreender melhor.

Ainda é muito pouco o que tem sido feito pelo governo e seria ainda muito menor 
se as pessoas os verdadeiros responsáveis não se emponderarem dessa transfor-
mação. Vale falar que o Registro traz a possibilidade das comunidades se apro-
priarem desses conhecimentos a participarem efetivamente da continuidade da 
história.

Nilcemar Nogueira (Diretora Executiva do Museu do Samba, Rio de Janeiro)
Bem registrado: Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: Partido Alto, Samba de 
Terreiro e Samba-Enredo

Matrizes do Samba no Rio de Janeiro. Desfile do GRESEP Mangueira. 2007

A importância do Registro trouxe para os detentores a consciência do valor dos 

bens registrados, é ainda um instrumento político importante. Para o samba 
resultou na criação do Museu do Samba - um lugar de memória e vivência das Ma-
trizes do Samba do Rio de Janeiro, reconhecidas como Patrimônio Cultural do 
Brasil, uma iniciativa com total protagonismo social.

Wagner (do Jongo Machadinha, Quissamã)
Bem registrado: Jongo no Sudeste 

A importância da instituição de registro se dá no âmbito em que proporciona res-
guardar bens materiais e imateriais que são considerados importantes para a 
nossa história.  Assim, nos beneficiamos dos materiais para diversas atividades e 
resgate de memórias. 
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