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Duas compreensões a respeito da cultura foram desde algum tempo revistas 

e superadas. A primeira consiste em construir uma percepção estratigráfica da 

sociedade, como na imagem de um pequeno prédio de três andares, colocando a 

economia entre o porão (ou a garagem) e o térreo; a estrutura social (a “sociedade” 

propriamente dita) no primeiro andar e a cultura entre o segundo e a cobertura (ou o 

sótão). A cultura constituiria, então, uma espécie de “super-estrutura” do que compõe 

e conforma uma sociedade, um modo de vida e um cotidiano social.  

Sabemos agora que a cultura e as culturas e os mundos sociais que 

constituem e de que são parte devem ser representadas bem mais como tecidos em 

que diferentes tipos de fios e de cores estão entrelaçados a tal ponto que “valem” uns 

pelos outros e, mesmo ocupando posições diferentes no todo ao mesmo tempo  

estabilizado e sempre transformável  (no caso) de que fazem parte, mesclam-se e 

interagem em todos os planos e dimensões. Uma economia é uma das dimensões de 

uma cultura e a expressão “cultura econômica” é tão verdadeira quanto uma 

“economia cultural”. Razão pela qual sem temores Pierre Bourdieu fala de “economia 

das trocas simbólicas”, e ao comentar o jogo da “Briga de Galos na Sociedade 

Balinesa”, Clifford Geertz  lembra que “ali” como talvez em toda a parte (de Bali a Wall 

Street) o dinheiro não vale por si e pelo como acontece econômica e socialmente, 

mas pelo que “faz acontecer”... culturalmente1.  E a própria cultura deve ser 

compreendida mais como contextos complexos constituídos por redes de teias e 

tramas de símbolos e significados, todos eles constituídos por diferentes graus de 

interações de “materialidade” e de “imaterialidade”, do que como estruturas estáveis 

de relações sociais de saber ou de poder. 

 

Como sistemas entrelaçados de signos interpenetráveis (o que 

chamaria de símbolos, ignorando as utilizações provinciais), a 

cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos 

casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, 

as instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro 

do qual eles podem ser descritos de forma inteligível – isto é, 

descritos com densidade2. (10, do capítulo 1) 

                                                 
1 Pierre Bourdieu, A economia da trocas simbólicas, 1976, Editora Perspectiva, São Paulo; Clifford Geertz, A 
interpretação das culturas, LTC Editores, 1989, Rio de Janeiro.  
2 Clifford Geertz, op. cit.  
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 Em segundo lugar, compreendemos que “em si mesma” podemos 

didaticamente separar dimensões evidentes da cultura. Podemos falar – menos agora 

do que em um passado recente – de cultura material (como a folha de papel em que 

você lê o que está lendo, como cadeira onde você deve estar sentado agora e a casa 

que abriga você a página, o livro, a tela do monitor de um PCU, a cadeira e outras 

coisas mais “materiais” e “palpáveis”) e de cultura imaterial (como as idéias contidas 

em/entre as palavras da página ou da tela do PCU, como a imagem da cadeira que, 

antes de construí-la com madeira um marceneiro deve ter tido, como as memórias, 

lendas e códigos de conduta que “falam” da casa e sobre a casa onde você está 

agora). 

No entanto,  assim como entre as diversas tradições ou variações das e entre 

as culturas em uma sociedade complexa existem frestas de fronteiras, 

intercomunicações, conflitos e consensos de que resultam hibridizações com graus 

diferentes de ritmos e de intensidades de interações, “invasões”  e reciprocidades, 

assim também entre o “material” e o “cultural” há intervalos e variações bastante mais 

diversificadas do que se consagrou imaginar desde a célebre – e ainda persistente – 

definição de cultura proposta por  Tylor  ainda no século XIX3. 

O que importa lembrar aqui é que entre a mente humana que pensou a casa 

antes de ergue-la do chão, a planta dela desenhada por um arquiteto ou um mestre-

de-obras, a casa materialmente construída e habitada, as regras sociais vigentes 

tanto no construir a casa quanto no habitá-la, assim como a densidade de vivências, 

de memórias, de saberes, sentidos, significados, mitos e lendas que gerações de 

construtores e/ou moradores da casa possam simbolicamente construir e “habitar” 

existem muito mais teias e redes de e entre dimensões de interações de culturas, do 

que uma visão apressada poderia perceber. Pois habitamos símbolos como 

habitamos casas e a própria casa transformada em um lar é um feixe de símbolos em 

que se vive e mora.  

Embora em termos tanto de pesquisas quanto e, sobretudo, de políticas 

públicas haja uma quase oposição entre uma cultura material e uma cultura imaterial  

- em outros tempos chamada também impropriamente de espiritual -  na vida cotidiana 

                                                 
3 “(Cultura) tomada em seus amplo sentido etnográfico é este todo complexo que inclui  conhecimentos,  crenças, arte, 

moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 
sociedade”. Esta definição célebre pode ser encontrada em diferentes livros e artigos. De maneira especial sugerimos o 
livro de Roque de Barros Laraia, Cultura – um conceito antropológico, publicado pela Jorge Zahar Editora, do Rio de 
Janeiro em  19XX com sucessivas re-edições.  
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das pessoas e dos grupos humanos o que importa são justamente os pontos de 

interação, os intervalos, as fronteiras – sempre nunca claramente estabelecidas – as  

pontes e as travessias, se quisermos, entre elas. Se isto é verdadeiro para a idéia de 

cultura em seu sentido mais geral, com mais força, cremos, deverá aplicar-se aos 

domínios das culturas populares, patrimoniais ou primitivas. Isto porque, estando 

situadas um tanto mais à margem dos processos sociais que e seus efeitos sobre as 

experiências de cultura de que este texto e os documentos em que ele se apóia são 

bons exemplos, as culturas populares parecem ser também mais resistentes às 

separações de suas dimensões e esferas de realização. Para trabalharmos com 

apenas um exemplo talvez extremos, mas por isso mesmo adequado, enquanto para 

o turista culto e letrado uma velha igreja pode ser um lugar de devoção, de estudo de 

padrões arquitetônicos de uma determinada época da história cultural de um povo, de 

assistência curiosa a um ritual desconhecido, ou de uma simples visita turística 

apressada, para um praticante popular do que se vive “ali” ela é, entre o prédio, o rito 

e as preces, um lugar religioso consagrado. Um templo construído por mãos 

humanas, mas a tal ponto consagrado por seres e poderes sagrados que o simples 

“haver chegado ali” redime pecados ou realiza milagres.    

Devemos tratar aqui do patrimônio cultural imaterial. Procuremos 

compreendê-lo e aos seus princípios científicos e preceitos jurídicos de identidade, 

proteção e promoção.  Seguiremos algo da cronologia de sua constituição, naquilo em 

que ela nos possa ajudar a perceber como neste difícil encontro entre culturas - a que 

define, preserva e protege versus a que é definida, preservada e protegida – até 

mesmo a trajetória do que se define e constitui, revela em si mesmo alguns dos 

dilemas da própria cultura. 

A reunião de especialista em Paris, em junho de 2002, lista trinta e três 

conceitos essenciais à compreensão do patrimônio cultural imaterial. Eles são 

grupados por afinidade e os relativos à palavra cultura são estes: cultura tradicional, 

cultura popular, representação, criatividade, evento festivo, expressão oral, tradição 

oral, artes de interpretação (artes de espetáculo, artes de representação)4. 

Será útil transcrevermos as definições de cultura e de cultura popular, tal 

como propostas no documento. 

 
                                                 
4 As passagens transcritas aqui e nas páginas fazem parte do  Glossário, ao final do livro Le patrimoine culturel 
immateriél , da série Internationale de l’imaginaire – nouvelle serie – n. 17, publicado por BABEL – Maison des cultures 
du monde, em Arles, em 2004. A citação está na página 230. Salvo indicação em contrário, as citações serão traduções 
nossas. Não conhecemos uma edição do mesmo documento em Português. Página 231. 
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Cultura – conjunto de traços distintivos de uma sociedade ou de 

um grupo social, em plano espiritual, material, intelectual e 

emocional, compreendendo, além da arte e a literatura (outre 

l’art...), os estilos de vida, os modos de vida em comum, os 

sistemas de valores, as tradições e as crenças5. 

 

Cultura popular – práticas sociais e representações por meio 

das quais uma comunidade cultural exprime sua identidade 

particular no seio de uma sociedade mais ampla. Estas formas 

culturais são com freqüência comercializadas ou difundidas6 

 

1. Para os fins da presente Convenção, “patrimônio cultura 

imaterial” entende-se (s’entend des) como as práticas e 

representações – tanto quanto os saberes, (savoirs-faire), 

instrumentos, objetos, artefatos e lugares que necessariamente 

lhes são associados – reconhecidas por suas comunidades e 

seus indivíduos como fazendo parte de seu patrimônio cultural 

imaterial, e que se conformam aos princípios universalmente 

aceitos dos direitos do homem, da equidade, da durabilidade 

(durabilité) e do mútuo respeito entre comunidades culturais. 

Este patrimônio cultural imaterial é constantemente recriado 

pelas comunidades em função de seu meio e de sua história e 

sua busca de um sentimento de continuidade e de identidade, 

contribuindo assim a promover a diversidade cultural  e a 

criatividade da humanidade.  

2. O “patrimônio cultural imaterial”, tal como está definido no 

parágrafo 1, acima, cobre os seguintes domínios: 

(i) as expressões orais; 

(ii) as artes de interpretação; 

(iii) as práticas sociais, rituais e eventos festivos; 

                                                 
5 Op. Cit. Pg. 233. Na nota de rodapé referente ao conceito de cultura, é dito que a sua definição baseou-se na proposta 
formal formulada para a conferência mundial da UNESCO sobre políticas culturais, Mondiacult, celebrada no México, em 
1982. 
6 Op. Cit. Pg. 233. Grifos do texto original. 
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(iv) os conhecimentos e as práticas concernentes à 

natureza7. 

 

Uma primeira evidência. O patrimônio cultural imaterial  é também material. 

Ele envolve processos criadores pessoais, tornados socialmente humanos, coletivos, 

comunitários. “Públicos”, no sentido que Clifford Geertz, que nos tem acompanhado 

aqui, da à própria cultura. A cultura, esse documento de atuação, é portanto pública8.  

Ela envolve processos interiores de saber, sentir e criar. E envolve os seus produtos 

tidos como “imateriais”. Os próprios “saberes tradicionais” do fazer (as tecnologias 

produtivas) e do agir (as gramáticas sociais). Envolve, portanto, o feito, o vivido (as 

práticas) e o pensado (as representações). Assim, abarca tanto o acontecer social dos 

gestos do criar a cultura, quanto os seus acontecimentos em algum momento 

inseridos num modo de vida de uma comunidade.  

O patrimônio cultural imaterial vai, portanto, de “artefatos e lugares” às 

diferentes “artes de interpretação”. E muito haveria a dizer a respeito, pois é próprio 

das culturas justamente transformarem não apenas coisas naturais em objetos 

culturais – transformando-as e dado a eles um sentido, um feixe simbólico de 

significados, quanto transformarem espaços dados de natureza em lugares sociais de 

cultura. Ficam dentro dele, portanto, as construções propriamente materiais da vida 

cotidiana de uma comunidade popular - em nosso caso, cremos, algo que vai de uma 

aldeia indígena a um território quilombola e dele a um povoado rural camponês - 

desde que inseridas em um complexo “imaterial” de símbolos e de sentidos locais-

comunitários e  tradicionais-populares. 

O que qualifica o patrimônio cultural imaterial não é tanto a sua 

“imaterialidade”, por oposição ao que seria o patrimônio cultural material. É mais o 

conjunto de propriedade de usa “culturalidade” e aquilo que dela deriva. As técnicas 

de construção de uma casa camponesa de aldeia, tanto quanto a casa, enquanto 

moradia e símbolo de um modo cultural de ser, viver e conviver, comporiam uma 

fração de patrimônio imaterial, por oposição à uma grande catedral? Possivelmente 

sim, pois há na casa e não há na catedral a presença de uma popular 

tradicionalidade, de uma comunitária “localidade” e, portanto, de uma construção 

                                                 
7  Assim o patrimônio cultural imaterial foi definido na Reunião internacional de especialistas para o patrimônio cultural 
imaterial, junto com um oportuno “Glossário UNESCO”. O evento foi celebrado em Paris, de 10 a 12 de junho de 2002, e 
foi revisto por participantes do mesmo grupo original – que contou com o antropólogo brasileiro e por muitos anos 
professor da UNICAMP, Antônio Augusto Arantes – entre junho e agosto de 2002. A definição está na página 230.  
8 Clifford Geertz, op. cit. página 8. 
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cultural de identidade, um conceito presente na própria definição do patrimônio 

cultural imaterial.  

Como as iniciativas de uma compreensão do patrimônio cultural imaterial e 

de sua proteção e preservação, oriundas de instituições internacionais e propostas em 

termos tantos os mais locais e os mais universais,  evoluíram em tempos recentes? 

Eis o que pretendemos de maneira sumária trabalhar a seguir. Para tanto estaremos 

lançando mão do oportuno informe de François-Pierre le Ecouarnec: Quelques enjeux 

liés au patrimoine culturel imateriel, uma das contribuições presentes no livro-

documento aqui mencionado. 

Algumas idéias pioneiras remontam ao começo da década dos anos setenta. 

É quando uma delegação da Bolívia propõe da Convenção para a proteção do 

patrimônio mundial, cultural e natural, em novembro de 1972, uma “proposição 

concernente à regulamentação e à proteção do folclore”9. Rascunhava-se então 

alargar o alcance das medidas de proteção já vigentes e dirigidas ao âmbito do 

patrimônio material.     

Dez anos mais tarde, em 1982, durante a Conferência internacional 

celebrada no México, a noção de patrimônio foi estendida ao conjunto da tradição 

cultural e o conceito de patrimônio imaterial foi cunhado e utilizado pela primeira vez. 

Mas apenas cinco anos mais tarde, em 1989, a Conferência Geral da UNESCO, adota 

em sua 25ª sessão, uma recomendação que até tempos muito recentes constitui-se 

no único instrumento de foro internacional envolvendo também o patrimônio cultural 

imaterial.  

A Recomendação sobre a salvaguarda da cultura tradicional e 

popular destina-se principalmente aos produtos culturais, mais 

do que aos processos, assim como aos papéis vividos pelos 

(seus) criadores e praticantes. Ao final da consulta internacional 

realizada em Paris, em 1993, a expressão “patrimônio imaterial” 

foi mantida (retenue) para designar a herança cultural viva das 

comunidades10. 

 

Vimos brevemente que sequer o conceito de cultura possui uma 

compreensão convergente entre os seus diferentes estudiosos. Lidamos, aqui 

                                                 
9 François-Pierre le Scouarnec, op. Cit. Pg. 26. 
10 Op.Cit. pg. 27. A nota 1 do texto original diz o seguinte: esta “appellacion” fundada na  oposição  ao patrimônio cultural 
material segue sendo sujeita a numerosa críticas. Certos especialistas preferem referir-se ao patrimônio cultural vivo.  
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também, com uma abrangente pluralidade “multicultural”. Nunca como agora 

coexistiram tantas visões, situadas entre a diferença e a divergência. E ainda mais 

acontece com a cultura popular e com todas as palavras a ela associadas. Seria 

estranho se o mesmo não ocorresse com propostas pensadas em termos de políticas 

públicas e voltadas a algum tipo de ação motivada sobre a cultura ou alguma de suas 

modalidades, como a cultura material, o patrimônio cultural, ou o  patrimônio material, 

patrimônio imaterial. A própria idéia de uma cultura viva, vimos, proposta em lugar de 

um patrimônio imaterial - que pode sugerir algo feito e acabado, como o produto no 

lugar do processo - é bem um exemplo de uma polêmica que tanto na teoria quanto 

em políticas e práticas deverá ser complexa e duradoura. 

Ao lado das iniciativas da UNESCO, a Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (OMPI) faz serem realizadas, em dez anos – entre 1989 e 1999 – nove 

missões de consulta “junto aos detentores de direitos associados às atividades 

tradicionais”11.  Essas missões produziram um oportuno material de base para a 

elaboração de dois documentos de base do Conselho Econômico e Social da ONU 

(ECOSOC), destinados a firmar acordos para a proteção do patrimônio imaterial de 

grupos autóctones. Unificados, eles constituíram o Projeto de Declaração das Nações 

Unidas sobre os direitos dos povos autóctones e os princípios e diretrizes para a 

proteção do patrimônio das populações autóctones.12 

Entre os anos de 1993 e 1996 a UNESCO deu continuidade a atividade 

visando a proteção/promoção/transmissão de patrimônios culturais imateriais através 

de um Projeto dos Tesouros Humanos Vivos. Em 18 e maio de 2001 a mesma 

UNESCO proclama oficialmente as obras-mestras do patrimônio oral e imaterial da 

humanidade.  

Ao lado de reuniões internacionais, entre 1995 e 1999 a UNESCO patrocinou 

oito seminários regionais a respeito da aplicação da Recomendação oficial de 1989. 

Uma vez mais, durante uma reunião entre especialistas da UNESCO e do conhecido  

Instituto Smithsonian, realizada em Washington, foi recomendado que os conceitos de 

folclore e de cultura tradicional, constantes da Resolução de 89  fossem 

retrabalhados. Os avanços evidentes, mas também as incertezas, inevitáveis, não 

cessaram aí. Na trigésima sessão da Conferência Geral da UNESCO ficou decidido 

que um novo estudo entre especialistas deveria resultar em um novo documento 

internacional. Em março de 2001 uma mesa-redonda de especialistas reunidos em 

                                                 
11 Op. Cit. Pg. 27 
12 O. Cit. Pg. 27 



 

 

9 

9 

Turim tratou de resolver as pendências conceituais e de política cultural. Seus 

avanços foram apenas parciais e em um colóquio patrocinado uma vez mais pela 

UNESCO e pelo Centro Nacional de Investigação Científica (CNRS, da França) 

reacende em maio do mesmo ano o repertório de divergências a respeito das idéias e 

conceitos fundadores de todas as propostas e iniciativas governamentais.  

E um Simpósio Internacional sobre a Identidade Autóctone, também de 2001, 

incorpora aos fóruns de discussão as preocupações de comunidades tradicionais e 

autóctones, -  apresentadas como “populações vulneráveis - no que respeita a 

questão de suas identidades, da preservação, da reprodução e da autonomia de suas 

culturas “em um contexto de mundialização”13. 

  

Os numerosos enlaces (liens) entre a diversidade cultural  e o 

desenvolvimento do patrimônio cultural imaterial foram enfatizados 

entre diversos fóruns de debates, e a proclamação das obras-mestras 

do patrimônio oral e imaterial da humanidade pela UNESCO, de 2001, 

consagrou, ao mesmo tempo, a importância do patrimônio imaterial e 

a da diversidade cultural, seu substrato14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Op. Cit. Pg. 28 
14 Op. Cit. Pgs. 28 e 29. 
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