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1. APRESENTAÇÃO 

 

Os textos a seguir são resumos de obras sobre os temas da Memória, 

Patrimônio e Tombamento, sob diferentes perspectivas teórico-metodológicas. Objetivam 

proporcionar uma melhor compreensão da memória enquanto construção histórica e social. 

Esses resumos não substituem a leitura dos textos originais, constituindo-se 

tão somente numa sugestão de quais textos e autores podem representar um primeiro contato 

com esses temas. 

 

2. MEMÓRIA 

 

2.1. A MEMÓRIA COLETIVA – MAURICE HALBWACHS 

 

Elaborado por Jairo Queiroz Pacheco 

 

O crescente interesse que a memória vem suscitando hoje entre os 

historiadores decorre, segundo Patrick Hutton, da inspiração da historiografia francesa, 

especialmente da história das mentalidades que se propagou nos anos 1970. Para Hutton, a 

memória já se encontrava implícita naquele momento, principalmente porque os estudos 

voltados para a área em questão procuravam abordar aspectos da cultura popular, da vida em 

família, dos hábitos e costumes de uma localidade, da religiosidade, entre outros, que são, sem 

dúvida, pontos que remetem à constituição social da memória. (CARVALHAL, J. P., 2006).  

Maurice Halbwachs (1877 — 1945): Sociólogo francês da 

escola durkheimiana, escreveu uma tese sobre o nível de vida dos operários, mas sua obra 

mais célebre é o estudo do conceito de memória coletiva, por ele criado. Teve forte influência 

de Henri Bergson e de Durkheim e se interessou por sociologia. Foi professor visitante por 

um ano na Universidade de Chicago. Em 1945 exercia a cátedra de psicologia social no 

Collège de France, quando foi detido pela Gestapo após a ocupação nazista de Paris e 

deportado para Buchenwald, onde foi executado. 

A obra A Memória Coletiva foi escrita no entre guerras, mas só foi 

publicada em 1950. Inova na produção positivista ao introduzir a interpretação compreensiva 

e a análise causal. Parte da compreensão de que a “Rememoração pessoal situa-se na 

encruzilhada das malhas de solidariedades múltiplas”, identificando a memória como 

essencialmente coletiva, ainda que exercitada apenas por indivíduos. Analisa também as 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1877
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oper%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_coletiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_France
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gestapo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nazismo
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relações entre memória e história. Apesar das profundas transformações ocorridas na 

historiografia desde então, sua obra não perde a atualidade em função da originalidade de sua 

conceituação sobre a memória. 

Analisa as relações entre memória coletiva e memória individual, entre 

memória coletiva e memória histórica e entre a memória coletiva, o tempo e o espaço. Nos 4 

capítulos da obra, destaca-se: 

 

Cap. I – Memória Coletiva e Memória Individual:  

Apresenta aqui seu conceito fundamental de Memória Coletiva.  Parte da 

constatação de que “o homem se caracteriza por seu grau de interação no tecido das relações 

sociais. (...) Se o social se confunde com o consciente, deve confundir-se também com a 

rememoração” (p. 21 e 22).  

 A lembrança ou rememoração acontece como um ato individual, dando à 

memória a aparência de ser também individual. Mas o indivíduo se lembra dos 

acontecimentos que foram reforçados por sua vivência coletiva.  Mesmo sozinho, o indivíduo 

se lembra, ou enxerga o passado, por meio das lentes de sua formação coletiva. Segundo o 

autor, “as lembranças que nos são mais difíceis de evocar são aquelas que não concernem a 

ser a nós.” (p. 49). 

 

Cap. II – Memória Coletiva e Memória Histórica:  

A memória individual existe no âmbito da personalidade e da vida pessoal; 

enquanto que a memória coletiva existe no âmbito dos grupos. Diferem e se interpenetram à 

memória individual se baseia na coletiva para completar-se, para confirmar e reforçar as 

lembranças. 

Na visão de Halbwachs, memória coletiva seria o processo social de 

reconstrução do passado vivido e experimentado por um determinado grupo, comunidade ou 

sociedade. Este passado vivido é distinto da história, a qual se refere mais a fatos e eventos 

registrados, como dados e feitos, independentemente destes terem sido sentidos e 

experimentados por alguém.  

Outro importante conceito deste autor é o de memória afetiva, considerando 

que “as situações vividas só se transformam em memória se aquele que se lembra sentir-se 

afetivamente ligado ao grupo ao qual pertenceu . O afetivo indica o pertencimento .” 

Ecléa Bosi, na obra Memória e Sociedade: lembranças de velhos destaca o 

quanto as vivências afetivas se constituem em suporte para a recordação. 
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Caracteriza a memória coletiva como relacionada com a tradição, como 

essencialmente não escrita e como algo que existe enquanto há pessoas que se comungam e, 

assim a formam. Diz que não faz sentido falar em memória histórica, pois a história se opõe à 

memória, por ser o registro, a formalização, o engessamento, a racionalização da memória que 

acaba por transformar ou matar sua essência. Neste sentido a história se opõe à memória, 

ainda que se baseie nela. 

Assim, a memória se relaciona com o passado por meio da identificação, de 

forma fluida, retendo do passado o que ainda está vivo, se constituindo na vivência 

subjetivamente experimentada; enquanto que a história se coloca fora e acima dos grupos, 

trabalha com marcos rígidos buscando identificar as diferenças e contradições. 

Vale lembrar que, em 1925, Halbwachs trabalha com um conceito de 

história positivista, concebida como única e verdadeira, etc. As transformações sofridas após a 

revolução provocada pelos Annales acabaram por aproximar bastante as concepções de 

história daquelas atribuídas pelo autor à memória.  Talvez por isso as formulações de 

Halbwachs ainda se mostrem úteis e válidas. 

 

Cap. III – A Memória Coletiva e o Tempo e Cap. IV – A Memória Coletiva e o Espaço:  

Trabalha com conceitos sobre a multiplicidade do tempo e sobre a 

diversidade de percepções sobre o mesmo, relacionando-o com o conceito de memória. No 

último capítulo, analisa as relações entre memória e espaço, possibilitando o acesso à 

importante conceituação sobre lugares de memória. 

A leitura de Halbwachs pode ser complementada pela leitura de autores 

como Pollak (Memória e Esquecimento) Le Goff (Memória e História), permitindo uma 

compreensão atualizada das discussões sobre o tema, particularmente sobre a valorização dos 

estudos sobre memória pela historiografia e sociologia contemporâneas. Os artigos de 

Carvalhal e de Santos citados abaixo representam boas introduções e guias para conhecimento 

das principais questões relacionadas à memória. 
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2.2. MEMÓRIA, ESQUECIMENTO E SILÊNCIO – MICHAEL POLLAK. 

 

Elaborado por Cristiano A. do Nascimento 

 

Michael Pollak era Austríaco, nascido na cidade de Viena, cursou 

sociologia na Universidade de Linz, na Áustria. Era especialista em sociologia alemã e em 

cultura Vienense na virada do século XX. Suas produções acadêmicas são orientadas e 

influenciadas pelo sociólogo Pierre Bourdieu. Trabalhou com o tema das condições de vida 

nos campos de concentração (realizou entrevistas com sobreviventes da segunda guerra 

mundial). Trabalhou também com o tema da homossexualidade.  Fez parte da Organização de 

Cooperação para o Desenvolvimento Econômico - OCDE, de 1973 a 1978. Em 1982 atuou no 

Centro Nacional de Pesquisa Cientifica - CNRS. 

Em 1985 lançou juntamente com Marie-Ange Schiltza, a primeira pesquisa 

sobre AIDS na França Em 1989 publicou o artigo Memória, Esquecimento e Silêncio no qual 

analisa e classifica as diversas formas de memória, a partir de estudos dos impactos da 

segunda guerra mundial e os seus efeitos na memória de grupos minoritários na Alemanha e 

União Soviética. Pollak escreve o texto num momento em que ocorrem mudanças no cenário 

político internacional como a queda do Muro de Berlin e o fim do comunismo soviético.  

Pollak faleceu em decorrência do HIV em 1992. 

Em Memória, Esquecimento e Silêncio, Pollak trabalha com os conceitos de 

memória coletiva do sociólogo Maurice Halbwachs e o conceito de lugares de memória, do 

historiador Pierre Norra. Pollak destaca a importância da história oral como forma de registrar 

a memória das minorias. Uma importante contribuição do autor diz respeito à análise dos 

conflitos que ocorrem entre as memórias das minorias e a memória coletiva nacional, 

destacando a busca dessas minorias de ressarcimento pelos traumas que lhes foram causados 

pela força arbitraria do Estado. Analisa ainda as tentativas da memória coletiva oficial de 

silenciar as demais. 

A noção de Memória em disputa: (p.5) diz respeito aos conflitos entre 

grupos que buscam tornar suas memórias hegemônicas por meio do reconhecimento estatal 

Tendo constatado o caráter conflituoso da relação que se estabelece entre diversos grupos 

sociais em função das disputas pela memória, o autor apresenta três características da 

memória (p.7): 

Memória envergonhada: são sujeitos que lutam pelo reconhecimento por 

consequência de um trauma; mas que são vistos com desconfiança, apesar de se considerarem 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Autriche)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_coop%C3%A9ration_et_de_d%C3%A9veloppement_%C3%A9conomiques
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Marie-Ange_Schiltz&action=edit&redlink=1
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vítimas. Cita como exemplo os casos de judeus que foram obrigados a colaborar com 

atividades de funcionamento dos campos de concentração e o caso dos alsacianos alistados à 

força no exercito alemão e que depois caíram prisioneiros do exército russo. 

Memória canalizada: como consequência da vergonha apontada 

anteriormente, as vítimas se organizam para valorizar as memórias de resistências, tentando 

canalizar a memória para os fatos que possam diminuir o constrangimento da vergonha.  

Memória subterrânea: é a aquela que se forma na tentativa de forjar um 

“mito” para superar uma experiência negativa. Estes três exemplos tem em comum a vivencia 

de memórias individuais em oposição à memória coletiva nacional.  

A relação entre a memória individual (afetiva e familiar) com a memória 

coletiva (de cunho político, de âmbito nacional) gera conflitos entre o que Pollak define como 

um jogo ambivalente entre o dito e o não dito, (p.8). O autor analisa como, em alguns casos, 

o indizível se coloca na esfera pública sob a forma de contestação e reivindicação por 

aceitação e reconhecimento oficial.  

O autor salienta os limites do enquadramento da memória (p.9), por meio 

da imposição de regras e arbitrariedades. Após um período de arbítrio, emergem as memórias 

subterrâneas em busca de reconhecimento levando à reflexão e reconstrução do passado. A 

história oral (entrevistas, depoimentos e documentários) pode se constituir num mecanismo 

para reconstituição dessas memórias. 

O sociólogo Austríaco define o mal do passado (p.12) pelos problemas que 

se colocam ao trazer à tona acontecimentos que provocam sentimentos conflituosos nos 

diversos grupos sociais, com suas respectivas experiências sobre o passado, em busca de 

recuperar as experiências e quebrar o silenciamento provocado pela imposição de uma 

memória oficial. O autor cita como exemplo os homossexuais, judeus e ciganos vítimas das 

arbitrariedades da Alemanha Nazista (p.13). Cita também o caso da denuncia dos crimes de 

guerra de Stalin por Nikkita Kruschev, que leva à desconstrução do mito de “pai dos pobres”. 

Aponta também que as vítimas da ditadura Stalinista ganharam “voz”, posteriormente, no 

governo de Mikkael Gorbachev nos anos de 1980. (p.15).  

A reconstrução do passado pela memória, segundo Pollak, deve levar em 

consideração que as continuidades estabelecidas pela memória oficial podem se romper 

quando os indivíduos tiverem oportunidade de reconstruírem suas memórias. Portanto, sob 

um aparente equilíbrio entre a memoria oficial e as demais, se escondem contradições e 

tensões. 
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O autor conclui o texto ressaltando para o problema da acomodação do 

silencio da memória, que chega ao seu limite de experiência de forma na qual o sofrimento se 

apoie numa memória coletiva, social ou nacional, tendo como o(s) “outro(s)” como porta voz 

de sua(s) reivindicação(s). 
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2.3. MEMÓRIA In: HISTÓRIA E MEMÓRIA – JACQUES LE GOFF 

 

Elaborado por Silvia C. V. Alves e Villenon E. O. Almeida 

 

Jacques Le Goff, nascido em Toulon no dia 1º de janeiro de 1924, é um 

historiador francês especialista em Idade Média. Autor de dezenas de livros e trabalhos, é 

membro da Escola dos Annales, Estudou na Universidade Charle de Prague e foi pesquisador 

no CNRS (Centro Nacional de Pesquisa Científica) na década de 1960. Dirigiu os estudos 

ligados à “Nova História”, dentre essas obras se destaca História e Memória. 

“A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-

nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode 

atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas” (p. 423). 

O Autor divide sua análise nas seguintes partes: 

1) A memória étnica nas sociedades sem escrita, ditas “selvagens”;  

2) o desenvolvimento da memória, da oralidade a escrita;  

3) a memória medieval, em equilíbrio entre o oral e o escrito; 

4) os progressos da memória escrita, do século XVI aos nossos dias;  

5) os desenvolvimentos atuais da memória. 

 

1 - Memória Étnica - memória coletiva dos povos sem escrita 

 

A memória étnica é uma memória coletiva transmitida através da oralidade, 

contando os mitos de origem, ensinando o saber técnico e, dessa forma, tornando possível o 

domínio do conhecimento necessário. 

“O primeiro domínio onde se cristaliza a memória coletiva dos povos sem 

escrita é aquele que dá um fundamento — aparentemente histórico — à existência das etnias 

ou das famílias, isto é, dos mitos de origem.” (p. 428). 

A memória falada é dinâmica, havendo mudanças conforme o passar do 

tempo, dependendo de quem conta a história ou aonde ela é contada. 
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2 - Da oralidade à escrita (da Pré- história à Antiguidade) 

Trata-se de um período de transição onde começa a surgir formas de 

organizar e recordar fatos, não dependendo somente da memória transmitida de forma oral, 

como ocorria na pré-história. 

 

A escrita permite à memória coletiva um duplo progresso, o 

desenvolvimento de duas formas de memória. A primeira é a comemoração, 

a celebração através de um monumento comemorativo de um acontecimento 

memorável. A memória assume então a forma de inscrição e suscitou na 

época moderna uma ciência auxiliar da história, a epigrafia. (p. 431). 

 

“Outra forma de memória ligada à escrita é o documento escrito num 

suporte especialmente destinado à escrita” (p. 432). 

Os gregos na época arcaica tinham a memória como uma deusa, mãe de 

nove musas. Sua função era lembrar aos homens os grandes heróis e seus feitos. Isto antes da 

poesia lírica. 

 

Esta colocação da memória fora do tempo separa radicalmente a memória, 

da história. “O esforço de rememorização, predicado e exaltado no mito, não 

manifesta o vestígio de um interesse pelo passado, nem uma tentativa de 

exploração do tempo humano”... A memória pode conduzir à história ou 

distanciar-se dela. (Apud. p.439). 

 

Na Grécia foram criadas técnicas de memorização, chamadas 

mnemotécnicas, devido à laicização da memória combinada com a invenção da escrita. 

  

3 - A memória medieval (equilíbrio entre o oral e o escrito) 

Durante a idade media ocorreu o predomínio religioso e ideológico do 

cristianismo, principalmente católico como cita o autor: “O essencial vem da difusão do 

cristianismo como religião e como ideologia dominante e do quase monopólio que a Igreja 

conquista no domínio intelectual.” (p.442). 

 

Cristianização da memória e da mnemotecnia, repartição da memória 

coletiva entre uma memória litúrgica girando em tomo de si mesma e uma 

memória laica de fraca penetração cronológica. Desenvolvimento da 

memória dos mortos, principalmente dos santos, papel da memória no ensino 

que articula o oral e o escrito, aparecimento enfim de tratados de memória 

(artes memorize), tais são os traços mais característicos das metamorfoses da 

memória na Idade Média. (p. 443). 

 

Também distancia o cotidiano da história e da experiência temporal: “Mas 

no cotidiano o cristão é chamado a viver na memória das palavras de Jesus”. 
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Todavia, a memória tinha um papel considerável no mundo social, no mundo 

cultural e no mundo escolástico e, bem entendido, nas formas elementares da 

historiografia.  

A Idade Média venera os velhos, sobretudo porque via neles homens-

memória, prestigiosos e úteis. (p.449). 

 

Os “velhos” ainda tinham papel fundamental, pois praticamente não haviam 

pessoas alfabetizadas, eles eram quem faziam a herança memorial de quase tudo. 

 

4 - Do século XVI aos nossos dias (os progressos da memória escrita) 

Vários fatores foram influentes na evolução da escrita, como a revolução 

industrial e a reforma protestante, dessa maneira as ideologias e tecnologias colaboraram e se 

apoiaram umas nas outras, aprimorando as formas de memória. 

 

Até o aparecimento da imprensa [...] dificilmente se distingue entre a 

transmissão oral e a transmissão escrita. [...] Com o impresso [...] não só o 

leitor é colocado em presença de uma memória coletiva enorme, cuja 

matéria não é mais capaz de fixar integralmente, mas é frequentemente 

colocado em situação de explorar textos novos. (p.457). 

 

“Enquanto que os vivos podem dispor de uma memória técnica, cientifica e 

intelectual cada vez mais rica, a memória parece afastar-se dos mortos” (p.461). 

Memória das religiosidades e políticas = formas de dominação. 

“Em França a Revolução cria os Arquivos nacionais (decreto de 7 de 

Setembro de 1790). O decreto de 25 de Junho de 1794, que ordena a publicidade dos 

arquivos, abre uma nova fase, a da pública disponibilidade dos documentos da memória 

nacional.” (p. 464). 

Entre as manifestações importantes e significativas da memória coletiva, 

encontra-se o aparecimento, no século XIX e no início do século XX, de dois 

fenômenos. O primeiro, em seguida a Primeira Guerra Mundial, é a 

construção de monumentos aos mortos. A comemoração funerária encontra 

aí um novo desenvolvimento. Em numerosos países é erigido um túmulo ao 

soldado desconhecido [...] associada a anonimato, proclamando sobre um 

cadáver sem nome a coesão da nação em torno de memória comum (p. 465 e 

466). 

 

“[...] a memória coletiva é não somente uma conquista, é também um 

instrumento e um objeto de poder” (p. 476). 

 

5 - Os desenvolvimentos atuais da memória 

 



11 
 

 
 

Apesar de o texto ser escrito há algum tempo, relata problemas atuais de 

preservação, que ficam cada vez mais complexos e cabendo a nós procurar soluções para 

esses desafios. 

“Nas sociedades desenvolvidas, os novos arquivos não escaparam à 

vigilância dos governantes, mesmo se podem controlar esta memória tão estreitamente como 

os novos utensílios de produção desta memória, nomeadamente a do rádio e a da televisão” 

(p. 477.) 

Hoje como sabemos bem, a internet também não foge aos “olhos” dos 

governos. 

Le Goff mostra como a capacidade de armazenamento de memória vai 

progredindo, mas também ela vai criando um vício, onde não exercitamos mais a memória 

como antes, pois a tecnologia vai cada vez mais tornando-nos dependentes. 

O autor também trata do tipo de memória descoberta recentemente pela 

ciência, a memória genética, mostrando que no DNA estão contidas todas as informações 

biológicas de qualquer ser vivo, mas sendo essa um tipo diferente de memória, uma memória 

“não humana”. 
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3 - PATRIMÔNIO E TOMBAMENTO 

 

3.1. PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL – P. P. FUNARI e S. PELEGRINI. 

 

Elaborado por Prisciéle M. Silveira 

 

“[...] patrimônio histórico virou sinônimo de igrejas barrocas, palácios e 

casas-grandes”. Afirmação do jurista Joaquim Falcão no ano de 2000. (FUNARI; 

PALEGRINI, 2006, p.7). 

 

Pedro Paulo Funari nasceu em São Paulo, graduou-se em História, fez 

mestrado em Antropologia Social e doutorado em Arqueologia, todos na Universidade de São 

Paulo – USP. Obteve livre-docência em história pela Unicamp, onde é hoje professor titular. 

Além de atuar em programas de pós-graduação e liderar o grupo de pesquisa do CNPq 

sediado no Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp, é pesquisador associado da 

Universidade de Barcelona. 

Sandra Cássia Araújo Pelegrini também nasceu em São Paulo, graduou-se 

em História e fez mestrado em História e Sociedade na Universidade Estadual Paulista e o 

doutorado em História Social na USP. O pós-doutorado foi na Unicamp sob a tutela de Pedro 

P. Funari. Atualmente é professora na Universidade Estadual de Maringá – UEM e trabalha 

em comissões municipais de cultura que atuam na defesa do patrimônio da região do norte do 

Paraná, dentre outros desenvolvimentos. 

 

Introdução 

Patrimônio Histórico era algo distante, alheio e velho; enquanto tudo que se 

referia à vida cotidiana e aos grupos minoritários, a exemplo dos indígenas e africanos, não 

era associado ao patrimônio. Porém, comunidades e entidades civis mobilizaram-se para 

preservar e usar aquilo que consideravam seu patrimônio, fazendo com que projetos de 

preservação patrimonial começassem a surgir. Nesta obra os autores discutiram essa situação 

contraditória e buscaram identificar as perspectivas do patrimônio em nosso país; começando 

pelos conceitos básicos e pelas origens históricas do patrimônio no contexto mundial e no 

Brasil. 

Os autores fazem a diferenciação entre patrimônio individual: material e 

imaterial. O primeiro se refere a bens que transmitimos aos herdeiros, o que pode ser de 
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grande valor comercial e/ou emocional; já o patrimônio imaterial ou espiritual diz respeito a 

ensinamentos, lições de vida, receitas; ditados e provérbios que recebemos de nossos 

antepassados.  

Feito isso, passamos da individualidade para uma breve reflexão sobre a 

coletividade no que diz respeito ao patrimônio, tanto material quanto imaterial. Para tanto, os 

autores fazem uma exposição abrangente de toda a trajetória do patrimônio no contexto 

mundial. Analisam desde a origem do termo em latim, passando pela formação dos estados 

nacionais onde o termo (patrimônio) toma outras proposições, chegam aos impasses no que 

diz respeito à participação da UNESCO nesta discussão, finalizando com a análise dos 

desafios do patrimônio na era digital em que vivemos. 

 

A preservação do patrimônio cultural na América Latina 

O texto aponta para importância do patrimônio histórico cultural; é preciso 

valorizar os centros históricos e seus patrimônios como potencializadores das identidades 

coletivas (locais e regionais) para o desenvolvimento econômico, social, urbano e evitar os 

impactos ambientais. A noção de patrimônio até meados da década de 1970 se restringe a uma 

concepção de patrimônio material e estritamente histórico, com destaque para a história da 

nação. Depois disso a noção de patrimônio passa a ser ampliada e novas referências culturais 

incrementam tal noção.  

As cartas patrimoniais têm por objetivo estabelecer parâmetros para o 

conceito de patrimônio, ampliar o conceito de monumento e estabelecer políticas públicas de 

preservação patrimonial. Na América latina, a urgência pela preservação do patrimônio 

cultural, num quadro de enormes problemas sociais, estimulou a política de preservação de 

centros históricos. Apontam como exemplo Brasília. 

Em 1980 a noção de patrimônio estende-se para produções oriundas de ação 

popular, como seus costumes e hábitos. Ou seja, ao reconhecendo da cultura, junta-se o do 

patrimônio material latino americano. A reestruturação urbana e econômica e a recuperação e 

embelezamento dos patrimônios públicos emergem na política de reabilitação de centros 

históricos, como aconteceu na cidade do México (1985) e em Quito (1988). 

 

Políticas patrimoniais no Brasil: impasses e realizações 

Com a constituição de 1937 temos as primeiras políticas de preservação do 

patrimônio. Assim, o Estado Novo submete a propriedade privada aos interesses públicos, 

buscando a consolidação da identidade nacional. Por meio do decreto lei 25/1937 foi criado 
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Serviço do Patrimônio Histórico Cultural – SPHAN, que tinha por finalidade fiscalizar, 

identificar, catalogar, preservar e manter os bens patrimônios-culturais em território nacional.  

Ao longo das décadas de 1930 a 1950, são feitas inúmeras listas de edifícios 

tombados e reconhecidos como patrimônio nacional, no processo de consolidação da política 

nacionalista de Getúlio Vargas. Nos governos pós Vargas houve poucas ações no setor como 

a provação da lei 3.924/1961 de preservação do patrimônio arqueológico. 

 

A gestão do patrimônio cultural no limiar do século XXI. 

Os autores ressaltam a importância de recuperar as identidades e memórias 

dos distintos grupos étnicos e culturais que ocupam espaço na sociedade, pela valorização de 

suas potencialidades e os espaços presentes que destacam sua identidade. 

Ainda há muitos desafios e impasses nas políticas públicas patrimoniais, que 

precisam levar em consideração também questões relacionadas ao desenvolvimento urbano e 

aos impactos sociais e ambientais que ele provoca. Nesse sentido, os autores ressaltam a 

necessidade da participação da comunidade na preservação e definição do que deve ser (ou 

não) patrimônio por meio de debates, encontros e eventos dessa natureza.  

As políticas de preservação do patrimônio na América latina investem na 

parceria pública e privada, nas inovações tecnológicas contemporâneas e nas amplas 

discussões e reflexões em torno do patrimônio histórico, cultural e ambiental, tanto material 

quanto imaterial. 
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3.2. PENSAR GRANDE O PATRIMÔNIO CULTURAL – JOSÉ GUILHERME 

MAGNANI 

 

Elaborado por Paola B. Oliveira Franco 

 

José Guilherme Cantor Magnani é professor titular no Departamento de 

Antropologia na FFLCH - Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas - da 

Universidade de São Paulo (USP), coordenador do Núcleo de Antropologia Urbana – NAU e 

doutor em Ciências Humanas.  

Atuou como Coordenador do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado 

da Cultura do Paraná e em 1986 orientou a criação do “Inventário e Proteção do Acervo 

Cultural de Londrina - IPAC/LDA”.  

Em artigo publicado na Revista online Scielo Brasil em 1986, Magnani diz 

que o termo Patrimônio era acompanhado das palavras “Histórico” ou “Artístico”. Porém, 

com a ampliação do interesse preservacionista, houve a necessidade de acrescentar mais 

adjetivos a essa lista (patrimônio edificado, arqueológico, ecológico, paisagístico e turístico).  

Posteriormente, devido à variedade de termos, eles foram substituídos por 

“PATRIMÔNIO CULTURAL”. Mas essa classificação se torna vazia ao se perceber a 

necessidade de analisar cada componente. “Na Antropologia o conceito de cultura é associado 

à oposição ao de natureza, ressalta seu caráter artificial, convencional, extrínseco”.  

Baseando-se na obra de Lévi Strauss, o autor destaca que se pode notar que 

o homem recebe as orientações que regem seu comportamento pelos padrões culturais, 

diferentemente dos outros seres vivos que tem seu conjunto de ações guiadas por sua genética. 

Etimologicamente a palavra patrimônio significa herança paterna, evoca à 

transmissão de pai para filho e, coletivamente, ao que é passado de geração à geração. 

O texto analisa a constituição do Patrimônio Cultural, que se transmite por 

herança, nas sociedades primitivas e complexas. A primeira supõe que não há diferenças nos 

padrões culturais e que o patrimônio é construído coletivamente e suas estruturas funcionam 

por sistema de parentesco. As complexas, devido à sua variedade na repartição de classes, 

verifica-se a existência de grupos que possuem interesses opostos.  

Em nossa sociedade predomina a ideia de que preservação está vinculada ao 

atraso. Mas existem grupos que pretendem manter a identidade cultural, promovendo a 

Preservação Funcional ou Espontânea. 
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É ressaltada a tendência de ver patrimônio partindo da visão dos excluídos 

pela sociedade e que os antropólogos ampliam e complementam o conceito ajudando a 

identificar (através de seu trabalho de campo) os padrões comportamentais, ritos e etc., e que 

ficava restrito aos arquitetos e historiadores. O autor conclui que as reivindicações de 

preservação são multidisciplinares e que existem dois lados: a defesa do patrimônio e outro os 

projetos de impacto sociocultural, que além de agredir o anterior visa apenas a conveniência 

desses “salvamentos”. 
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3.3. PATRIMÔNIO, PRESERVAÇÃO E TOMBAMENTO – MÁRCIA S. A. KERSTEN. 

 

Elaborado por Adriely Martini e Graziele Freire 

 

Márcia S. A. Kersten: Graduada em Ciências Sociais (UFPR), Mestre e 

Doutora em História Social (UFPR), Professora Aposentada do Departamento de 

Antropologia da UFPR, atualmente presta serviços ao IPHAN. Foi Vice–Diretora do Museu 

de Arqueologia e Etnologia da UFPR; Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UFPR. Participou 

do INRC da Lapa. 

A obra realiza uma análise multidisciplinar que entrecruza diferentes 

questões:  

a) A política preservacionista busca formar um consenso, 

objetivando/materializando pontos de vista particulares e personificando relações sociais; 

b) Mostra como o Paraná é uma sociedade bastante heterogênea, no entanto 

ao tentar reconstituir o passado do Estado, a política de tombamento não priorizou as relações 

sociais múltiplas e diferenciadas etnicamente. Assim, aborda o processo de escritura da 

história como forças em luta na busca de domínio no campo simbólico e interpreta os bens 

materiais e naturais paranaenses transformados em “monumentos”, como parte de uma 

política cultural cujo objetivo é a afirmação da província como Estado da federação. 

 

Introdução 

Apresenta a relação entre História e Antropologia e considera que a análise 

antropológica, relacionada à análise histórica, acentua a alteridade – a percepção do outro –, 

possibilitando diferentes leituras e interpretações de fatos e documentos, bem como, a 

valorização dos contextos, relativizando o processo causal de acontecimentos que se 

desenrolam no tempo. Busca romper com o “presentismo” e valoriza os fatos já acontecidos.  

 

Cap. I: Valor e Sentido, os Rituais do Tombamento. 

A autora, neste capítulo, dialoga com a legislação voltada para a 

preservação e o tombamento no país. Considera que espaço e tempo não são vazios de 

conteúdo, chamando a atenção para importância da tridimensionalidade do espaço-tempo 

[passado, presente e futuro] para a compreensão do patrimônio. O bem patrimonial e a sua 

capacidade de conferir concretude ao fato histórico, materializando relações sociais, (re) 
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significando e imortalizando acontecimentos. Aborda a memória individual ligada à memória 

grupal e coletiva. 

 

Cap. II: Trajetória da Construção do Patrimônio no Brasil. 

Análise da construção do patrimônio via institucionalização das políticas de 

preservação no Brasil por meio de ações da intelectualidade brasileira no esforço de 

redescobrimento do Brasil. Nos estados da federação as ações pautaram-se pelos grupos do 

poder, respondendo pontualmente às reivindicações. Avulta o papel da Mário de Andrade 

com seu anteprojeto de política patrimonial para o SPHAN (hoje IPHAN) que, como Fênix 

renasce em diferentes momentos da história nacional.  

 

Cap. III: No Tecer da Memória e na Perspectiva da História 

O capítulo busca os elementos formadores da gente do Paraná, 

transformados em referenciais para a compreensão de suas particularidades. A análise mostra 

que o tombamento não é o único recurso para a preservação do Patrimônio Cultural, em 

especial o urbano e arquitetônico, ao considerar o caso de Curitiba, Lapa, Paranaguá e 

Antonina e atribuir importância ao planejamento, aos Planos Diretores das cidades, bem como 

a iniciativa de moradores. Ademais, menciona a importância do registro e inventário do 

patrimônio cultural por meio de publicações (livros e cadernos do patrimônio), a exemplo das 

edições da Coordenadoria do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura/PR e do 

Inventário e Proteção do Acervo Cultural de Londrina (IPAC LDA/UEL).  

 

Cap. IV: A Etnografia do Tombamento 

Reconstitui a memória histórica impregnada no bem, como é 

simbolicamente “trabalhada” para imprimir realidade ao ato do tombamento. A autora 

interpreta cada bem tombado existente no Paraná, resultado de um trabalho etnográfico e 

iconográfico. Para tanto, realizou trabalho de campo – nos municípios onde se encontram os 

bens patrimoniais móveis e imóveis – e pesquisa documental a partir dos Livros Tombo.  

O último capítulo mapeia a política de preservação no Paraná, revelando 

maior intervenção nas regiões conhecidas como o Paraná Tradicional (litoral, primeiro 

planalto e campos de Ponta Grossa e Guarapuava). Indica maior concentração de bens 

tombados em Curitiba, Paranaguá, Guaratuba e Lapa (centro histórico preservado). Há de se 

considerar também a preservação da Serra do Mar e das ilhas do Mel e Superagui, como 

patrimônio natural. A leitura do último capítulo revela os poucos bens tombados no Norte do 
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Paraná: Rodoviária de Artigas, Praça Rocha Pombo, Cine Teatro Ouro Verde (Londrina); 

Painéis de Eugênio Sigaud (Catedral de Jacarezinho). 
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