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RESUMO: Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve significativa ampliação dos direitos
culturais, elevados ao patamar de direito fundamental, com ênfase na proteção à sua dimensão imaterial,
assim como houve especial atenção aos povos de matriz africana, por meio do tombamento
constitucional de todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos
quilombos, na forma do § 5º, art. 216. Assim, o crescimento das questões envolvendo as comunidades
de origem africana no Brasil fez com que o Estado ampliasse e adotasse políticas públicas voltadas,
cada vez mais, para a efetiva proteção jurídica do seu patrimônio cultural, em sua dimensão não
somente material, mas também imaterial. Diante disso é que este artigo trata da proteção jurídica dos
terreiros de candomblé, evidenciando que não apenas o instituto do Tombamento se constitui no
instrumento hábil à preservação do patrimônio cultural dos terreiros de candomblé, os quais possuem
uma realidade passível de inclusão, também e sobretudo, no universo do patrimônio imaterial, mediante
o Registro de Lugar. Esses dois instrumentos são formas de reconhecimento do valor cultural de
determinado bem ou determinada prática, mas o Registro não possui o mesmo efeito jurídico do
Tombamento, uma vez que a ideia de trabalhar com a face imaterial do patrimônio supõe uma visão
dessa dimensão como algo essencialmente dinâmico, que se transforma, se cria e se recria
constantemente e que, portanto, não pode ser aprisionada numa determinada forma e configuração, o
que se opõe, em certos pontos, à proteção dos aspectos materiais presentes nos templos de candomblé,
objeto de tombamento.

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio cultural. Material e imaterial. Registro e Tombamento.
Decreto 3551/2000. Decreto-Lei 25/37.

1 INTRODUÇÃO
O reconhecimento do valor cultural do Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho da
Federação- o Ilê Axé Iyá Nassô Oká, em Salvador da Bahia, em 1984, mediante o instituto do
tombamento, é o marco histórico na proteção jurídica do patrimônio cultural das comunidades
de matriz africana no Brasil, fato que se deu antes mesmo da Constituinte de 1988, e talvez
tenha sido esta experiência a força motriz a inspirar o legislador ordinário a promover um olhar
mais atento aos legados africanos, estabelecendo um novo critério na atribuição de valor
patrimonial dessas comunidades.
Esse fato social, de forte cunho político, foi desencadeado num contexto em que
predominava, há mais de seis décadas, na instituição destinada à proteção do patrimônio
cultural do Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN, uma
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concepção de monumentalidade e excepcionalidade como elementos principais para a seleção
do que se constituía o patrimônio cultural nacional. E a história registra um longo período
marcado pela escolha de monumentos de grande valor arquitetônico, estilístico e histórico,
representantes de uma cultura que mais se aproximasse da herança europeia e mais se
distanciasse da africana e indígena. O IPHAN, até os anos 70, era praticamente o único órgão
de preservação do patrimônio, pois possuía “o saber socialmente reconhecido”, representado
nos intelectuais e no poder (Estado), que selecionavam o que devia ser patrimônio.
Após o perpassar dos fatos, sobretudo com o ingresso na Unesco nas discussões sobre a
educação, cultura e o meio ambiente, o Patrimônio Cultural foi repensado, a partir de reflexões
sobre memória, identidade e diversidade cultural. Tal evolução refletiu diretamente na Carta
Magna de 1988, arts. 215 e 216, que definiu o patrimônio cultural como o conjunto de bens
culturais de natureza não somente material, mas também imaterial, que se refere à ação, à
memória e à identidade dos diversos grupos formadores da sociedade brasileira.
A face imaterial do patrimônio cultural, protegida pelo registro, teve, no seio da
Constituição de Outubro, a sua gênese, e no âmbito infraconstitucional a sua regulamentação se
deu pelo Decreto 3.551/2000 e pela Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural
Imaterial, aprovada pelo Decreto Legislativo (DL) no 22, de 2006, promulgada pelo Decreto
(Dec) nº 5.753/2006. A partir disso, o registro tem obtido vasto reconhecimento,
ultrapassando, inclusive, a ideia originária de que a sua finalidade era apenas identificar,
reconhecer e valorizar o intangível. Para além disso, ele tem produzido efeitos sociojurídicos
perante as comunidades detentoras e produtoras de bens culturais e perante terceiros.
O conceito de cultura como algo essencialmente dinâmico, como sustentado por Vianna
(2005), remete à vivência do IPHAN na política de preservação do patrimônio imaterial do
Brasil, mediante a aplicação do instrumento jurídico do registro, que equivale ao Tombamento
no sentido do status que confere ao bem protegido. Tanto o tombamento quanto o Registro são
formas de reconhecimento do valor cultural de determinado bem ou determinadas práticas
culturais, mas o objeto de cada um deles se difere, sobretudo quanto à sua aptidão para
produção de efeitos jurídicos. Isso porque, enquanto a face material do patrimônio cultural lida
predominantemente com a ideia de autenticidade, monumentalidade, excepcional valor
artístico e histórico, o imaterial trabalha com a ideia de continuidade e dinamismo, algo que se
transforma constantemente, e que, por isso, não pode ser engessado em modelos, padrões e
formas pré-determinadas ou determinadas. No dizer de Vianna (2005. p. 306): “A questão
central, então, para o debate sobre a preservação do patrimônio imaterial seria esquecer a
enseada (até porque sua permanência é ilusória) e incentivar a dinâmica das águas vivas”. Os
terreiros de candomblé são os lugares propícios à construção desse diálogo entre o
Tombamento e o Registro ou até mesmo a aplicação unitária do registro de lugar como
mecanismo de proteção ao patrimônio cultural em plenitude, horizonte material e imaterial.

2. A PROTEÇÃO JURÍDICA DAS “PEQUENAS ÁFRICAS” NO BRASIL
A História do Brasil está fortemente vinculada à chegada dos povos africanos em seu
território, como forma de aquisição de mão de obra barata. O período da escravidão durou
séculos a fio, e embora tenha sido marcado pela opressão, crueldade, discriminação e pelo
preconceito, flagelo no corpo e na alma, os afro-brasileiros mantiveram as suas tradições, a sua
cultura e ajudaram a construir no Brasil uma “pequena África”, como afirmou Bastide (2001).

Mesmo sendo parte fundamental na constituição da cultura brasileira, as comunidades
afrodescendentes não receberam do Estado a proteção necessária ao enfrentamento das
questões de preconceito e discriminação. No campo do patrimônio cultural, por exemplo,
Fonseca (2005) enfatiza que as atividades do IPHAN foram voltadas à elevação da cultura
europeia, notadamente da sua dimensão material.
Na década de 1970, contudo, intelectuais e gestores do patrimônio passaram a refletir
sobre as práticas preservacionistas até então empreendidas no Brasil, concluindo pela
necessidade de ampliar o olhar sobre a vasta cultura que permeava cada canto e cada povo
espalhado por um país de dimensões continentais. Na visão de Fonseca (2005, p. 143):
Para setores modernos e nacionalistas de governo, era necessário não só modernizar a
administração dos bens tombados, como também atualizar a própria composição do
patrimônio, considerada limitada a uma vertente formadora da nacionalidade- lusobrasileira- a determinados períodos históricos, e elitistas na seleção e no trato dos
bens culturais, praticamente excluindo manifestações culturais mais recentes, a partir
da segunda metade do século XIX, e também a cultura popular.

Nesse contexto, destaca-se também a criação do Centro Nacional de Referências
Culturais- CNRC-, gerido por Aloísio Magalhães, em 1975, que teve também como finalidade
analisar a dinâmica cultural do Brasil, no sentido de “abrasileirar” o mais possível o patrimônio
oficialmente nacional.
Os reflexos dessas ações repercutiram na década de 1980 no tombamento do terreiro da
Casa Branca, ante o receio de destruição do bem pela existência de questões fundiárias e
imobiliárias. Tal conquista foi fruto da luta contra o preconceito e o racismo, até então
evidentes nas ações patrimonialistas no Brasil. Houve, de fato, uma revisão das práticas de
preservação do patrimônio cultural nesse período, inclusive como forma de reparação social
aos povos de matriz africana, vítimas seculares da intolerância e da perseguição pelo poder e
pela própria sociedade elitista e preconceituosa. Amorim (2011, p.20) afirma que:
O conceito de monumentalidade, que é pilar da ideia de um rol do patrimônio
nacional, foi inteiramente revisto já em 1984 (anteriormente, inclusive, à Constituição
Cidadã, de 1988), quando do tombamento do Terreiro da Casa Branca do Engenho
Velho da Federação- o Ilê Axé Iyá Nassô Oká. O processo dividiu o IPHAN e seu
Conselho Consultivo, porque tratava da arquitetura de “pretos e pobres”, porque o
“ritual” tinha valor folclórico- sem sentido religioso-, porque não havia, ali no sítio,
qualquer coisa que lembrasse um monumento. (grifos do autor)

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), traduzindo os anseios sociais mais ardentes e
expressando a realidade social vigente na década de 1980, motivada pelas inúmeras
manifestações das bases sociais interessadas e por diversos setores da sociedade, já
constituídos juridicamente, conferiu especialidade na proteção às manifestações das culturas
populares afro-brasileiras, indígenas e de outros grupos participantes do processo civilizatório
nacional, com previsão explícita no art. 215, § 1º.
Ainda que já houvesse ocorrido o tombamento do Terreiro da Casa Branca e a nova
ordem constitucional instalada, com o tratamento especial conferido às culturas afrobrasileiras, muitos Terreiros de Candomblé, ainda que portadores de referência à ação, à
memória dos grupos formadores da sociedade brasileira, continuaram à mercê da sorte, tanto
por omissão do Poder Público quanto pela própria “cisma” das comunidades de santo, como
observa Sant’Anna (2011, p. 31):
O reconhecimento de terreiros de candomblé como patrimônio cultural não foi um
processo fácil no Brasil. Entre o primeiro e o segundo tombamento realizado – o da
Casa Branca, em 1984, e o do Axé Opô Afonjá, em 1999, ambos na Bahia-,
passaram-se quase 15 anos. Esse foi o tempo de que o IPHAN e, de certa forma,
parcelas importantes da intelectualidade brasileira e do próprio povo de santo

necessitaram para aceitar o tombamento como um instrumento de proteção adequado
a esses sítios, como também para consolidar a ideia de que, no Brasil, existe um
valioso patrimônio de matriz cultural africana que, embora distinto dos bens
ordinariamente protegidos pelo Estado, também demanda preservação como parte
fundamental da formação cultura de nossa sociedade.

Após o tombamento de outros terreiros, como o do Gantois, do Bate Folha, do Aleketo,
Zogbodo Male Bogum Seja Unde/ Roça do Ventura, na Bahia, e a Casa das Minas Jeje, no
Maranhão, houve um silêncio da Administração quanto ao seu dever de contribuir na proteção
a esses bens culturais, pois não destinou os recursos para a manutenção e conservação dos
sítios tutelados e nem promoveu as devidas vigilância e fiscalizações.
O tombamento da Casa Branca, o qual serviu de referencial para as outras ações
institucionais, observe, emergiu num contexto em que era o único instrumento existente na
ordem jurídica pátria hábil à proteção do patrimônio cultural, o templo onde os rituais ocorrem,
a sua face material. E mais, surgiu também com a ideia de combate a especulações
imobiliárias, para resolver questões de ocupação urbana, possessórias e de propriedade, que
ameaçavam o templo e, consequentemente, a continuidade do culto.
Percebe-se, decorridos quase três décadas desde o primeiro tombamento de terreiros, que
a formulação de políticas públicas para a preservação da memória das comunidades de matriz
africana, mediante o tombamento dos terreiros de candomblé, não demandou a articulação dos
valores consagrados, beleza e monumentalidade, e a ideia de continuidade histórica, de
valorização das práticas culturais simbólicas, do lugar do culto como referencial de memória,
como sugere o art. 216 CF/88, em harmonia com o Dec. 3551/2000 e a Convenção para
Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, aprovada pelo DL no 22, promulgada pelo
Decreto nº 5.753/2006, a qual ingressou na ordem brasileira como lei.
Diante da realidade vivenciada pelos terreiros no Brasil, é imprescindível perquirir se a
conservação e manutenção dos terreiros de candomblé, tal qual ocorre na proteção legal do
tombamento, é, de fato, o único instrumento ideal à preservação do patrimônio cultural das
comunidades de matriz africana, que muito mais do que proteção ao imóvel em si, no seu
aspecto material, necessita de um tratamento que reconheça, valorize e proteja as celebrações,
os rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, os espaços
onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas, o seu aspecto imaterial.

3. A EFICÁCIA JURÍDICA DO REGISTRO
O tratamento do patrimônio cultural imaterial no Brasil impõe a análise da figura do
registro, instrumento constitucional criado para salvaguardar os bens de natureza intangível,
previsto no art. 216 da CF/88, e regulamentado pelo Decreto 3551/2000, que “institui o
Registro dos bens culturais de natureza imaterial e cria o Programa Nacional do Patrimônio
Imaterial” no Brasil. A tutela dessa dimensão do patrimônio, para além das tentativas
infrutíferas de Mário de Andrade, na década de 1930, ganhou novo impulso a partir das
inciativas da UNESCO, que formulou diversas Convenções relativas à temática, dentre elas a
Convenção sobre a Salvaguarda do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, em 1972, a
Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Imaterial, de 2003, a Convenção para
a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, de 2005, entre outras.
Tais Convenções, aliadas à mudança de paradigmas que ocorria no Brasil, com a criação
do CNRC e do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular- CNFCP, influenciaram e
serviram de reconhecimento indireto pelo Estado da cultura popular, em oposição à realidade

então dominante, pois o Estado vinha desconsiderando outras dimensões do patrimônio,
selecionando apenas como patrimônio cultural nacional os bens móveis e imóveis, conjuntos
arquitetônicos urbanos ou naturais. Afastou, assim, o olhar para as manifestações da cultura
tradicional e popular como relevante elemento de memória e, portanto, da identidade.
A Constituição de 1988 refletiu bem a articulação das bases sociais, da sociedade civil e
das pressões internacionais, criando um novo paradigma. Pontua Vianna (2004, p. 1-2) que:
No sentido de corrigir essa distorção, a Constituição de 1988 formaliza a dimensão
“imaterial” dos bens culturais. Nos artigos 215 e 216, o conceito de patrimônio
cultural abarca tanto obras arquitetônicas, urbanísticas e artística de grande valor
(patrimônio material) quanto manifestações de natureza “imaterial”, relacionadas à
cultura no sentido antropológico: visões de mundo, memórias, relações sociais e
simbólicas, saberes e práticas; experiências diferenciadas nos grupos humanos –
fundamentos das identidades sociais. A partir e para além da cultura material, dos
monumentos e obras de arte, patrimônio compreende os processos e os significados
das criações humanas.

O Patrimônio Cultural teve na Carta de Outubro, art. 216, a sua definição como o
conjunto de bens culturais de natureza material e imaterial que se referem à ação, à memória e
à identidade dos diversos grupos formadores da sociedade brasileira. Embora a Constituição de
1988 tenha feito o recorte do patrimônio cultural em material e imaterial, ambos possuem
como referência a memória e a identidade.
O registro, como mecanismo legal criado pelo Estado, é um instrumento de poder
destinado ao reconhecimento e à valorização do patrimônio imaterial, guardando a sua
aplicação as devidas adequações e produções de efeitos a partir das diferentes naturezas dos
bens culturais protegidos. Ele valoriza a continuidade histórica e o reconhecimento do valor
cultural do bem, e a memória é o suporte para garantir essa continuidade.
O reconhecimento oficial da dimensão imaterial do patrimônio cultural brasileiro se
perfez, portanto, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, art. 216, momento
marcado também pela consagração de uma miríade de novos princípios e direitos
fundamentais, dentre os quais se destaca o direito à cultura e à memória. Houve,
consequentemente, um reforço à efetiva proteção ao patrimônio cultural através da ampliação
dos instrumentos protetivos dos direitos culturais, a exemplo dos inventários, registros,
vigilância e outras formas de acautelamento e preservação. (art. 216, § 1º)
A experiência do Departamento do Patrimônio Imaterial do IPHAN, mediante análise
dos processos de registro e salvaguarda, manifesta a existência de muitas dúvidas acerca do
alcance do registro, no que se refere à sua eficácia jurídica, à sua aptidão para produzir efeitos,
inquietação evidenciada já nas Memórias do Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial- GTPI(SANT’ANNA, 2000), nos pareceres do Conselho Consultivo do IPHAN e presente, ainda, em
trabalhos de cientistas sociais voltados ao estudo do patrimônio imaterial, os quais afirmam em
síntese e pacificamente: “É fato de que o registro não cria direitos- necessariamente- mas pode
ser peça importante em jurisprudência”. (VIANNA, 2011, p. 87)
Parcela dos estudiosos da temática, sobretudo inspirados pelas orientações jurídicas
realizadas quando da formulação do Decreto 3551/2000, contexto ainda marcado pela
predominância do positivismo Kelseniano, concebeu o Registro como um instrumento criado
para reconhecer e valorizar o patrimônio imaterial, mas não se constituindo este em espécie de
ato protetivo capaz de produzir efeitos jurídicos concretos, afinal o instituto jurídico de
preservação da dimensão intangível de tal patrimônio seria regulado por um decreto
presidencial, que não se constitui lei propriamente dita, não possuindo, pois, na sua visão, o
condão de criar direitos e obrigações, a teor do disposto no art. 5º, II, da CF/88.

As ciências jurídicas até então não se detiveram no estudo mais aprofundado da matéria,
sobretudo os constitucionalistas, em face, acredita-se, da especialidade e atualidade das
questões em exame, já que o Decreto regulamentador do Registro data do ano 2000.
Grupos e comunidades detentoras e produtoras das práticas e saberes registrados, assim
como segmentos sociais e governamentais, manifestam a crença no Registro e, muitas vezes,
recorrem a tal instrumento no sentido de que ele proteja efetivamente os bens salvaguardados,
citando-se como exemplo as paneleiras de goiabeiras, os índios Wajãpi, as baianas de acarajé,
os índios da Comunidade Enawene Nawe, a viola de cocho. Neste último, “o registro foi um
recurso para legitimar uma espécie de titularidade coletiva sobre os saberes associados em
função de ameaça no campo da propriedade intelectual”. (VIANNA, p. 88, 2011)
Outras questões surgem, cotidianamente, envolvendo os bens registrados e temáticas de
direitos intelectuais (Wajãpi), indicação geográfica, propriedade e posse (paneleiras),
repatriação de acervos (Sambadores do Recôncavo e Cachoeira Iauaretê), entre outras,
reclamando da doutrina jurídica maior atenção, especialmente porque envolvem demandas
relacionadas a direitos difusos e coletivos, objeto de especial proteção pela Constituição.
Diante disso, emerge a necessidade de promover uma leitura mais acurada do tema, à luz
do direito constitucional, a fim de verificar se, de fato, o registro limita-se apenas a reconhecer,
mediante ato administrativo declaratório, o valor cultural do bem ou se se apresenta como
instrumento apto à produção de efeitos mais garantistas e eficazes, já que se trata de
mecanismo concretizador do direito fundamental à cultura e à memória, num contexto onde os
princípios reinantes consagram a proibição de retrocesso aos direitos fundamentais, a máxima
efetividade dos direitos constitucionais, além de outros elementos hermenêuticos postos aos
operadores do direito, consubstanciados em pronunciamentos jurisprudenciais constantemente
emanados dos Tribunais em defesa do patrimônio cultural pátrio.
A teoria geral dos direitos fundamentais contemporânea reconhece que ao Estado cabe
não somente se abster de violar tais direitos, mas além, positivamente, no sentido de proteger
seus titulares contra violações, ameaças ou apropriação indevidas praticadas por terceiros, seja
ele particular ou o próprio Estado. É o chamado dever de proteção do Estado.
Assim, em sintonia com a doutrina majoritária, o Supremo Tribunal Federal se
posicionou no sentido de que ao consagrar a aplicabilidade imediata das normas definidoras de
direitos e garantias fundamentais, a CF/88 impôs aos órgãos estatais o dever de assegurar a
maior efetividade e proteção possível a esses direitos, o que abarca a garantia da sua eficácia
em todos os setores da ordem jurídica e da vida social de um modo geral (MEIRA, 2012).
Sendo o direito à cultura e à memória fundamental, a produção de efeitos do Registro, mesmo
que a sua regulamentação infraconstitucional ainda não seja a merecida, é uma realidade
possível. Isso porque o já aludido § 1º do art.5º da Carta Política de 88 garante a aplicabilidade
imediata dos direitos fundamentais.
Necessário utilizar também a multiplicidade de instrumentos jurídicos que preveem
amplamente a proteção ao patrimônio cultural imaterial- Constituição Federal de 88, Decreto
3551/2000, Convenções e Tratados Internacionais que cuidam da referida proteção e que se
incorporam ao ordenamento jurídico brasileiro como leis, sem desprezar, ainda, a existência de
atos infralegais e administrativos específicos.
À vista disso, tem-se que o Decreto 3551/2000 significou o acatamento de densa
parcela das reivindicações encaminhadas pelos movimentos sociais, que sempre almejaram,
como visto, instrumentos de resolução de conflitos e tensões e o reconhecimento amplo de
direitos étnicos e culturais. A intenção da Constituição de 88, ao prever em seu texto as figuras
do tombamento, desapropriação, dos registros, inventários, vigilância e outras formas de

acautelamento e preservação, para promoção e proteção do patrimônio cultural tangível e
intangível, não se restringe somente em aplicar um instrumento isoladamente, mas utilizar
quantos bastem para o atingimento das necessidades e do interesse público.
Assim, quaisquer deficiências e omissões formais ou materias nas legislações que
tratam dos instrumentos constitucionais ou até mesmo a inexistência de arcabouço legislativo
próprio oportunizará o operador do direito a lançar mão de mecanismos jurídicos, judiciais e
extrajudiciais, de proteção e defesa ao patrimônio cultural, as ditas formas de acautelamento e
preservação, a exemplo da Ação Civil Pública, a Ação Popular, a Ação Declaratória de Valor
Cultural, ações ordinárias, medidas cautelares, termos de ajustamento de conduta, entre outros,
sem olvidar a possibilidade de manuseio de atos administrativos.
O próprio conjunto de legislações, Convenções, Tratados e a CF/88 não estão isolados
do contexto global, já que, consoante pondera Duprat (apud SHIRAISHI NETO, 2007, p.21):
“Um rápido exercício comparativo permite visualizar como a Constituição brasileira reflete o
desenvolvimento do direito internacional no reconhecimento e respeito às diferenças étnicas e
culturais das sociedades nacionais.”
Não há dúvida de que o que se encontra pronto para análise e pesquisa sobre a matéria no
âmbito jurídico, sem desmerecer o trabalho e os posicionamentos esparsos encontrados na
doutrina, é um referencial mínimo, com frequente repetição de conceitos, entendimentos, que
tomaram foro de verdade inquestionável, um dogma, por assim dizer. Como bem enfatiza
Ribeiro (1945, p.90), em Instituições Brasileiras de Cultura-II: “Porque na verdade, nosso mal
é esse de cada um querer ‘ir nas águas’ do outro ou dos outros, e não fazer força [...]’”
Shiraishi Neto (2007, p. 32) conclama para:
Rever determinadas noções e princípios profundamente cristalizados e que se
encontram ‘inculcados’ nos ‘operadores do direito’. [...] A proposta é de submeter as
‘práticas jurídicas’ a um exercício de reflexão crítica, no sentido da sociologia reflexiva
de Pierre Bourdiau, colocando em ‘suspenso’ as noções e os princípios que são tomados
indistintamente como ‘naturais’, a fim de ‘afastarmos’ qualquer possibilidade de ação
que possa servir como restrição de direitos.

O desafio do Direito na pós-modernidade é de lidar com o pluralismo. O positivismo
Kelseniano torna-se desprestigiado cada vez mais, porque somente a lei não atende às questões
postas pela sociedade atual. É perceptível o aumento da responsabilidade dos Tribunais pátrios,
sobretudo no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
desenvolver bem a tarefa de dizer o direito, criando-o e recriando-o constantemente. “Os
valores que sinalizam as produção e interpretação das normas acabam cedendo lugar a outras
estruturas, talvez menos geométricas e, portanto, mais livres desses esquemas dominantes, que
aprisionam o pensamento jurídico”. (SHIRAISHI NETO, 2007, p. 33)

4 O REGISTRO DE LUGAR APLICADO AOS TERREIROS DE
CANDOMBLÉ
Era quase pacífico entre os estudiosos do patrimônio cultural que o tombamento é o
instrumento ideal à proteção dos valores enraizados nas práticas culturais presentes nos
terreiros de candomblé. Até o momento poucas vozes ecoam no sentido de repensar essa
postura, inclusive dentro do próprio IPHAN, autarquia responsável pelo tombamento de
significativa parcela de terreiros no Brasil, e que ainda aplica tal instituto, mas já reflete sobre a
necessidade/possibilidade/adequação de aplicabilidade simultânea do tombamento e do registro

aos terreiros, realidade diversa do Estado da Bahia, o qual já trabalha com a ideia de apenas
promover o registro de espaço, como ser verá oportunamente.
A prática, de fato, impõe um novo olhar: mais ousado, mais comprometido com a
construção sólida do máximo direito de fruição ao patrimônio cultural imaterial, vítima da
omissão contumaz do Estado brasileiro.
O instrumento do Registro, em sua acepção genérica, equivale ao tombamento no
sentido do status que ele confere ao bem registrado. Ambos são formas de reconhecimento do
valor cultural de determinado bem ou determinada prática, mas o registro não produz o mesmo
efeito jurídico do tombamento. Isso porque a ideia de trabalhar com a dimensão imaterial
supõe um olhar sobre o patrimônio como algo fundamentalmente dinâmico, volátil, que é
constantemente formado, reformado e transformado e que, portanto, não pode ser encarcerado
num determinado formato e padrão, como uma espécie de codificação.
Enquanto no viés do tombamento trabalha-se com a ideia de fiscalização pelo Estado,
para verificar se o bem cultural está ou não sendo preservado, transformado, mutilado,
destruído na sua materialidade, no patrimônio imaterial tal atividade é inexequível, já que não
cabe fiscalização, vigilância e qualquer outra ação restritiva, mediante o poder de polícia
conferido ao Estado, por exemplo, para observar se o frevo está sendo dançado de tal forma, se
o barro das paneleiras de goiabeiras teve sua tonalidade um pouco alterada, se a saia da
sambadora de roda do Recôncavo da Bahia está moldando ou não, se no acarajé está sendo
inserida a salada ou não, porque essas coisas se alteram e se modificam constantemente.
Considerando isso, necessário pensar no investimento nas condições materiais, sociais e até
culturais que possibilitem a continuidade dessa prática na forma que melhor atenda aos anseios
da comunidade e às exigências do atual contexto. Caso não haja interesse da comunidade na
continuidade das tradições, Vianna (2005, p. 308) assim questiona: “O que faria o governo?
Entraria em pânico diante da possibilidade da perda de uma tradição tão importante para a vida
cultural da cidade e injetaria verbas na festa, para que permanecesse viva? Ou apenas
registraria a festa, para conhecimento das futuras gerações?”
No universo do candomblé, por exemplo, é possível perceber claramente que as suas
práticas envolvem segredos, mistérios, celebrações, rituais sagrados, eivados de aspectos que
não podem ser de conhecimento de terceiros nem divulgados, mas que envolvem outras
práticas que podem ser registradas e publicizadas.
Assim, havendo manifestação expressa da comunidade, possível documentar,
registrar, guardar, inclusive fazendo filmagens dos cantos, ritmos, toques e das próprias falas
relacionadas a isso, para, então, promover a interpretação densa daquela cultura, reconhecendo
que dentre um conjunto de práticas ali vivenciadas aquelas são especialmente valoradas pelo
grupo como patrimônio. O Estado, então, depois dessa etapa, reconhecerá o valor cultural
daquilo que foi apontado como relevante e não apenas delimitará quais os aspectos dignos de
proteção estatal. Tal atividade impõe a aplicação da etnografia, a partir de uma análise
semiótica que favorece a apreensão do universo cultural de conceitos dos grupos pesquisados.
Não há dúvida de que o Registro e nem o tombamento irão solucionar definitivamente
problemáticas vivenciadas pelas comunidades, ao menos no que se refere a ameaças que a
materialidade dos terreiros sofre constantemente, sobretudo quando se trata de questões de
posse e propriedade. É possível, por sua vez, articular os instrumentos nessa realidade, buscar
uma maior efetividade dos instrumentos aplicados, mesmo se apenas um desses, e os terreiros
são o campo ideal para tal tarefa.
O fato é que o trato conferido ao patrimônio imaterial diverge consideravelmente
daquele imprimido ao material, com práticas, ações e abordagens do meio cultural que este

último campo ainda não absorveu completamente. O patrimônio cultural é um só, mas ganha
contornos e metodologias distintas. Os terreiros de candomblé, então, surgem como
experiência inicial que pode colaborar imensamente para essa transposição ou integração.
Desta maneira, lidar com o patrimônio cultural requer a exata noção de que certas
dimensões do patrimônio só existem articuladas às pessoas, às coisas dessas pessoas, às suas
realidades. Impossível, tanto ao pesquisador quanto ao agente de patrimônio, trabalhar com a
preservação do patrimônio cultural sem ter em mente que o suporte do patrimônio é o homem,
é a pessoa ou grupo de pessoas que realiza a prática cultural na sua inteireza, não apenas na
conservação da sua memória, sua identidade ou conhecimento, mas na sua promoção efetiva e
concreta no aqui e no agora, no tempo e no espaço. (SANT’ANNA, 2012)
Pode-se afirmar, com bastante segurança, que os registros de bens culturais promovidos
pelo IPHAN foram realizados com irrestrita participação e mesmo definição da própria
comunidade detentora ou produtora do bem que será objeto de tutela pelo ente administrativo,
realidade bem diversa do tombamento, com a ressalva parcial dos terreiros tombados, os quais
têm contado com o apoio, participação, manifestação de vontade das bases sociaiscomunidades interessadas. Mas não é assim, em geral, no Brasil.
No contexto do patrimônio material, o tombamento tende a ser feito “de cima para baixo”,
sem qualquer outra participação daqueles que usam, vivem ou se relacionam com aquele bem
que passa a ser tutelado pelo Estado, a partir da sua visão unilateral. A professora Sant’Anna
(2012) alerta que:
No caso da ideia do patrimônio imaterial, que ancora o instrumento do registro, isso não
é possível, porque parte-se do princípio de que essa dimensão do patrimônio só existe
articulada às pessoas. Então, não é possível nem inventariar nem salvaguardar nem
declarar como patrimônio um aspecto do patrimônio cultural que depende
exclusivamente das pessoas. É mais ou menos como se as pessoas fossem o suporte do
patrimônio, do mesmo jeito que as construções do terreiro da Casa branca são o suporte
de memória. No caso do patrimônio imaterial o suporte do patrimônio é o ser humano,
é a pessoa ou grupo de pessoas que realiza a prática na sua inteireza, não só na
manutenção da memória dela ou do conhecimento dela, mas na realização concreta dela
no aqui e agora, no tempo e no espaço.

Diante disso, inviável pensar-se na preservação do patrimônio cultural na
contemporaneidade sem uma condução total, nesse processo de patrimonialização, daqueles
que praticam ou vivenciam o bem na sua lida diária e constante. O olhar etnográfico
oportunizará tal atividade sob o viés de uma teoria interpretativa da cultura. Necessário, então,
fomentar uma atuação preservacionista a partir do diálogo ou iniciativa dessas comunidades de
realizar determinado tipo de trabalho ou de salvaguarda da realidade das suas manifestações,
dos seus saberes, conhecimentos, expressões e celebrações, entre outros. A teoria interpretativa
objetiva, neste caso, promover a descrição densa, extrair na comunidade particulares aspectos
das práticas culturais e seus valores, um ritual, culto, costume, uso, conversas com os sujeitos,
etc, por menos relevante que possa parecer para quem pesquisa ou para o próprio Estado.
No caso, por exemplo, de aplicação do registro ou mesmo do inventário dos bens
culturais no universo dos terreiros, mister inicialmente estabelecer uma relação dialógica entre
a comunidade e o Estado, a fim de que as comunidades conheçam o instrumento e a sua
aplicação e declarem a vontade de ver tutelado o seu patrimônio. Para tanto, preliminarmente,
indispensável que pessoas da própria comunidade promovam diálogos entre si no sentido de
compreender os aspectos da sua prática religiosa, do seu culto ou de determinados valores
concebidos como mais relevantes, sem precisar ser tudo o que de relevante possui, passando,
assim, dentro mesmo da própria comunidade, por um processo preliminar de reconhecimento e

de valorização e, somente a partir disso, sugerir a prática para ser objeto do registro. A
comunidade, portanto, é protagonista neste processo e o Estado partícipe fundamental.
O registro do patrimônio cultural, segundo o seu decreto regulamentador, nº 3551/2000,
cria e trabalha com algumas categorias bastante amplas de bem culturais, que são os saberes, os
modos de fazer, os quais possuem, inclusive, um suporte material bem concreto, porque eles
produzem objetos, artefatos, coisas, enraizados no cotidiano das comunidades; com a categoria
das celebrações, rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade,
do entretenimento e outras práticas da vida sociocultural das pessoas e comunidades; ainda, as
formas de expressão, artísticas por assim dizer, que podem ser musicais, literárias, plásticas,
cênicas e lúdicas; e os lugares, ai incluídos os mercados, feiras, santuários, praças e demais
espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas.
A última categoria, prevista no Decreto 3551/2000, a de lugar, sem prejuízo da existência
de todas as outras categorias na realidade dos terreiros de candomblé, pode ser aplicada, de
uma maneira bastante propícia, e isoladamente, ou também como forma de reforço ao próprio
instrumento do tombamento, fazendo articulação com este.
Cabível, nesta senda, questionar: qual a diferença conferida, então, juridicamente e no
âmbito das ações institucionais, desse lugar registrado para o lugar tombado? Na hipótese do
lugar tombado, tomando por supedâneo a motivação legal que o fundamenta, o bem cultural foi
tutelado pelo Estado porque é, a priori, detentor de aspectos materiais físicos que são suporte
de valor: construções, edificações, formas e estilos, configurações paisagísticas, etc, portadoras
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, a teor do art. 216 da CF/88. Já no que se refere ao registro, o lugar é protegido não
exclusivamente por essa motivação de cunho material, contemplando até esses aspetos
também, já que o suporte do imaterial está no material inevitavelmente. Dai afirmar o
antropólogo Miller (apud MENESES, 2012, p. 31-32): “a imaterialidade só pode se expressar
por intermédio da materialidade”. Ainda que o lugar registrado não possua quaisquer
elementos de ordem material que sejam suporte de valor, ele pode, mesmo assim, continuar
sendo um lugar na categoria do patrimônio imaterial se ele abrigar puramente as práticas
culturais coletivas, como prevê o art. 1º, § 1º, I, do Decreto 3551/2000, fornecendo “os
estímulos próprios, inclusive as imagens e objetos sacros carregados de conteúdos simbólicos,
o todo acentuado pelas marcas do hábito, da interação, da memória, etc”.
A pesquisadora Sant’Anna (2012) vem defendendo que um dos desafios da
contemporaneidade é fazer essa articulação entre Tombamento e Registro. Ela propôs, dentro
do IPHAN, que todos os terreiros tombados fossem também registrados como lugar,
independentemente de identificar qual a prática a ser registrada, o que poderá ser feito.
A referida autora elucida que, na hipótese de um sítio ser abandonado e a comunidade
se dispersar ou se deslocar eventualmente para outro sítio, o que vai existir é apenas um imóvel
deixado à mercê da sorte, o qual poderá, no máximo, ser concebido como um sítio
arqueológico histórico passível de tombamento pelo que pode trazer de informação histórica ou
de memória, mas ele não terá, jamais, o mesmo sentido e valor que um terreiro em atividade,
em plena efervescência cultural possui. Além da importância do terreiro como suporte material
que deve ser protegido, o que é relevante também é esse seu aspecto como lugar de práticas
culturais associadas a religiões dos povos de matriz africana, ainda que sejam terreiros mais
novos ou cujo suporte material ainda não tenha adquirido eventualmente uma densidade de
atribuição de valor, mas aquele é lugar de prática cultural coletiva relevante.
No caso dos terreiros, os processos de tombamento destes já trazem farta documentação
que pode subsidiar as ações dos órgãos de preservação quando da instrução do registro,
atentando-se para o fato de que este último implica na indispensável condução de um processo

específico, construído entre Estado e comunidades, numa relação dialógica, partindo do
pressuposto de que a comunidade deve manifestar inequívoco e explícito interesse em realizar
esse tipo de trabalho, apontando quais aspectos seriam interessantes ressaltar, como se daria a
gestão desse patrimônio após o reconhecimento, o que não é comum no tombamento.
Enquanto no âmbito do patrimônio tangível não há uma preocupação em traçar planos e
ações de preservação, voltando-se apenas para o aspecto material do bem, no registro de lugar
reforça-se a ideia de valorização das práticas, mediante a obrigatória construção de planos de
salvaguarda pós-reconhecimento, formulados juntamente com os detentores e usuários dos
bens culturais, abarcando tanto a dimensão imaterial quanto a material.
Sant’Anna (2012) preleciona que no caso dos lugares e dos bens culturais ditos
imateriais, esse plano de salvaguarda tem uma sistemática de construção já testada pelo
Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN, área central, em Brasília. Eles partem dessa
construção conjunta de reuniões com as comunidades detentoras ou usuárias, em parceria com
a Universidade Federal da Bahia, até mesmo eventualmente com o próprio público, a depender
da situação, em que se traça, a partir dessa discussão e diagnóstico, um plano de salvaguarda
que vai apontar claramente ações emergenciais, de longo e médio prazo. Será aplicado a esse
plano todo um instrumental de monitoramento que está ai construído com indicadores, para,
depois de dez anos, verificar se funcionou, se deu resultados e se resolveu os problemas que
devia resolver, por meio do processo de revalidação do título de patrimônio cultural do Brasil,
previsto no art. 7º do Decreto 3551/2000. Como visto, é uma metodologia, uma sistemática que
vai muito além do tratamento que hoje é dado ao patrimônio material, garantindo mais
amplamente os direitos culturais das comunidades envolvidas.
O Livro de Registro dos Lugares, foco deste trabalho, tem como finalidade reconhecer e
proteger os espaços ou lugares que, ainda que, eventualmente, sob a ótica de alguns, não sejam
portadores de valor arquitetônico, estético, urbanístico, artístico ou paisagístico, abrigam
práticas culturais simbólicas e, por isso, são suportes indispensáveis e necessários à
continuidade histórica do patrimônio cultural.

4.1 O REGISTRO DE ESPAÇO DOS TERREIROS DE CANDOMBLÉ PELO
ESTADO DA BAHIA
O Estado da Bahia, detentor de parcela considerável de terreiros de candomblé no Brasil,
é, mais uma vez, o cenário propício à aplicação dos instrumentos jurídicos de preservação do
patrimônio cultural, assim como o foi na década de 1980 no tombamento do Terreiro da Casa
Branca. Desta vez, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, em caráter pioneiro,
instrui processos de registro de espaço de dez terreiros de candomblé situados nos municípios
de Cachoeira e São Félix, na região do Recôncavo baiano.
Tal iniciativa inaugura o Livro do Registro Especial dos Espaços Destinados a Práticas
Culturais Coletivas do Estado baiano, previsto no art. 5º, IX da Lei 8895/2003, regulamentada
pelo Dec. 10.039/06 e tem como finalidade a proteção não somente da estrutura física, mas da
simbologia que envolve o lugar, incluindo as práticas exercidas no local, a exemplo de ritos,
celebrações, manifestações culturais e religiosas, rituais e até mesmo a culinária.
Os técnicos do IPAC estão elaborando o dossiê de registro, respaldados por estudos
lastreados por profissionais da Antropologia, a exemplo de relatórios sobre história dos
terreiros, chegada de povos africanos no Brasil, rituais e nações, iconografia, historiografia das
cidades de Cachoeira e São Félix, onde estão localizados os terreiros a serem contemplados

com o título de patrimônio cultural imaterial da Bahia: Aganjú Didê- Ici Mimó, Viva Deus,
Lobanekum, Lobanekum Filha, Ogodó Day, Ilê Axé Atayle, Rupane Ayono Runtólogi e
Dendezeiro Incossi Mukumbi, localizados em Cachoeira, e os Raiz de Ayrá e Ile Axé Ogunjá,
em São Felix. A pretensão é promover o registro ainda neste ano de 2013.
Como se observa, o instrumento eleito pelo IPHAN para proteção legal aos terreiros
como patrimônio cultural até o momento é o tombamento, na forma da previsão do DecretoLei 25/37, “ato administrativo pelo qual o Poder Público declara o valor cultural de coisas
móveis ou imóveis [...] sujeitando-as a um regime especial que impõe limitações ao exercício
do direito de propriedade, com a finalidade de preservá-las”. (RODRIGUES, 2001, p. 313), já
que terreiros são lugares, tem materialidade, aspectos físicos os quais abrigam práticas culturais
coletivas de valor patrimonial. Vale dizer, eles apresentam ou podem apresentar, ao mesmo
tempo, densidade cultural material e imaterial e, portanto, podem ser objeto de tombamentoproteção enquanto espaço físico- e também de registro, mais especificamente de lugar- práticas
culturais, rituais e simbólicas, cuja condição sine qua non é a manifestação volitiva dos
detentores e praticantes.
O texto constitucional explicita que a base material- obras, objetos, artefatos,
documentos, edificações, espaços- é fundamental para que a manifestação cultural ocorra e seja
experimentada pelos cidadãos. “Fica, assim, fixado que o tratamento jurídico do suporte físico
do bem cultural não se limita a suas características materiais e não está adstrito somente aos
regimes que lhe são próprios.” (SOARES, 2009, p. 224)
Na visão dessa autora:
[...] A principal consequência da extensão da proteção constitucional para um suporte
físico (que pode ser público ou privado [...]) é a obrigatoriedade de seu tratamento
como bem jurídico cultural, com sua inclusão na ponderação de interesses e valores
quando exista colisão de direitos (direito de construir X direito de utilização do
espaço para manifestações artístico-culturais, por exemplo) (SOARES, 2009, p. 224)

O Registro de Espaço dos terreiros baianos traz a peculiaridade de não terem estes, ao
mesmo tempo, a aplicação do tombamento, o que poderá gerar discussões acerca das
problemáticas relativas aos efeitos jurídicos do tombamento e do registro. Contudo, acredita-se
que como instrumento criado para tutelar a dimensão imaterial do patrimônio cultural
brasileiro, de matriz constitucional, o registro produz efeitos jurídicos concretos, sobretudo
ante a fundamentalidade do direito à cultura e à memória, na forma do art. 216 da CF/88. É
dizer, qualquer ato de ameaça ou violação à cultural intangível, que têm um suporte físico,
necessário lançar mão dos instrumentos legais – judiciais e administrativos- a fim de
resguardar os interesses difusos, a partir do diálogo das fontes, lançando-se mão das normas
que regem essa dimensão do patrimônio em nível federal, o Dec. 3551/2000, a Convenção para
Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, aprovada pelo DL no 22, de 1o de fevereiro de
2006, promulgada pelo Dec. nº 5.753/2006, as Cartas de Veneza (2006), de Cracóvia (2000),
legislações estaduais e municipais complementares, entre outros.
Possível até mesmo utilizar, no que couber, guardadas as peculiaridades que envolvem os
bens culturais materiais e imateriais, para resolução de conflitos oriundos da proteção do
horizonte do imaterial, a analogia, na forma do art. 4o da Lei 12.376/2010, que determina:
“Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os
princípios gerais de direito.” Assim, as situações e problemas do patrimônio intangível que
chegarem ao Poder Judiciário, a quem compete apreciar lesão ou ameaça de lesão a direitos,
deverão ter a sua resolução a partir da aplicação analógica do Decreto 25/37, a exemplo do seu
art. 12 que prevê a alienabilidade restrita aos bens particulares tombados, que exige o prévio
oferecimento do bem protegido a ser alienado ao poder público, na ordem seguinte: União,

Estados e municípios; possibilidade de alteração do espaço físico com a prévia ciência do
poder público, satisfazendo as necessidades do culto, que é dinâmico, dentre outros.
Embora o registro esteja voltado diretamente ao imaterial, o suporte dessa face do
patrimônio é físico, materializa-se em coisas, móveis e imóveis, exigindo-se sua maior eficácia
positiva. Esse instrumento não poderá continuar dependendo da existência de tombamento para
produzir os efeitos necessários à proteção do patrimônio cultural. Se houver interesse do Poder
Público na fixação dos dois institutos, de fato os problemas dos terreiros serão mais facilmente
resolvidos. Entretanto, se apenas o registro de lugar for deferido, dadas as conquistas até então
empreendidas pelas comunidades tradicionais com o advento da CF/88 sobretudo, tendo-se um
manancial de ações e medidas de acautelamento e preservação disponíveis à eficiente proteção
ao patrimônio cultural imaterial- ação civil pública, ação popular, ação declaratória de valor
cultural, termos de ajustamento de conduta, recomendações, etc, não se justifica mais
compreender o registro de forma tão minimalista e reducionista, sempre dependente do
tombamento.
Não há como se pensar em registrar um lugar sem que o seu suporte físico seja também
protegido. Soares (2009, p. 227, grifos nossos) sintetiza, com bastante lucidez, que:
Os suportes dos bens imateriais apresentam, muitas vezes, traços que dificultam a
aplicação dos mecanismos e instrumentos jurídicos patrimoniais, por isso merecem
especial atenção dos operadores do direito e dos profissionais das diversas áreas que
tutelam os bens imateriais e seus detentores. As Convenções que versam sobre
patrimônio imaterial, em especial a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio
Cultural Imaterial e a Convenção sobre Diversidade Cultural, também trilham o
mesmo caminho da Constituição brasileira e indicam que o acervo patrimonial da
humanidade é integrado por objetos, documentos, obras e espaços que proporcionam
ou veiculam as práticas e manifestações culturais da comunidade. Há uma percepção
de que a destruição, mutilação ou desaparecimento da coisa ou espaço implica o
perecimento do bem cultural e que não é possível proteger memória e os valores
coletivos sem uma adequada gestão dos seus suportes.

Pensar que o registro não produz efeitos sobre os aspectos físicos do espaço territorial
protegido, e no qual o lugar tem a sua base, é destituir o instrumento registral do seu sentido,
que é proteger o patrimônio cultural, sua face imaterial, cujo suporte é também material. Se há
uma construção simbólica do coletivo sobre o espaço territorial que se transforma, então, em
lugar, o registro produzirá efeitos tanto ao culto, celebrações, rituais, etc, como ao próprio
território socioespacial que abriga a prática cultural, e de forma muito mais elástica do que o
tombamento, já que propiciará a alteração do lugar a partir das necessidades do culto. Como
alerta Meneses (2012, p.31) toda a proteção ao patrimônio cultural “tem como suporte, sempre,
vetores materiais”. E acrescenta, então: “Isso vale também para o chamado patrimônio
imaterial, pois se todo patrimônio material tem uma dimensão imaterial de significado e valor,
por sua vez todo patrimônio imaterial tem uma dimensão material que lhe permite realizar-se”.
Segundo Sant’Anna (2012), no caso dos terreiros, a aplicação do registro vai ter um
sentido, e não é o sentido puro e simples de registrar- identificar, reconhecer e valorizar, no
âmbito do próprio grupo, determinada prática que está se perdendo e que os mestres,
detentores, valorizam. Esses valores devem ser reconhecidos pelos jovens, os quais, muitas
vezes, já não se interessam em dar continuidade às práticas culturais de sua comunidade. Daí se
poder formular, com o grupo interessado, um plano de salvaguarda para reforçar isso,
oportunidade em que a comunidade revela qual determinado aspecto ou determinada prática
deva ser valorizada dentro do próprio grupo para dar continuidade às suas práticas.
No âmbito do tombamento, a prática posterior ao ato administrativo não implica a adoção
do plano de salvaguarda como ocorre no registro. A fase posterior ao tombamento dos
terreiros, em que pese existir no processo administrativo de tombamento propostas de um

plano de preservação, não ocorre dentro da realidade institucional, sobretudo porque o
tombamento é um ato de império não construído com a participação das bases sociais, o que
difere da prática de pós-registro, no qual se mantêm firmes os elos entre a comunidade e o
poder público- discussão e construção do plano de salvaguarda e sua posterior execução,
embora haja uma diminuição natural no contato entre eles.
As problemáticas relativas a interesses econômicos e políticos que permeiam lugares
destinados a práticas culturais coletivas são uma realidade e devem ser construídas soluções à
luz da ponderação dos valores e interesses culturais, competindo à comunidade participar dos
processos de discussão.

5 CONCLUSÃO
No atual contexto, o princípio que deve nortear qualquer conduta do Estado no sentido de
tutelar o patrimônio cultural é a participação social - da base social, detentores e produtores
desses conhecimentos tradicionais, ainda que indeterminados todos os sujeitos envolvidos,
prática ainda diversa da que ocorre no ato de tombamento dos terreiros de candomblé.
O Registro de Lugar surge, então, como mais um caminho à disposição da sociedade e
das comunidades de santo. O quarto e último livro, o dos lugares, presente no artigo 1º, § 1º, IV
do Decreto nº 3.551/2000, tem como objeto o registro dos espaços que não necessariamente
possuam valores arquitetônicos ou paisagísticos, mas que concentrem e reproduzam as
manifestações culturais coletivas, preservando seu caráter simbólico, como feiras, mercados,
praças, etc. O livro dos lugares, atualmente, segundo consta da lista de bens registrados nessa
categoria, em nível federal, é composto por dois bens: a Cachoeira de Iauaretê – lugar sagrado
dos povos indígenas dos rios Uaupés e Papuri e a Feira de Caruaru.
Como se disse, resolver o problema da propriedade não é função originária do registro e
nem do tombamento, mas não porque foram criados por um por Decreto Presidencial e outro
por Decreto-Lei, como pode se pensar, mas sim porque o instrumento criado para a resolução
de questões de propriedade é a desapropriação. O registro, em realidade, sobretudo na categoria
lugar, oferece proteção ao bem registrado, materializando-se não somente no reconhecimento
da existência e valor. Vai além. Trata-se de ato protetivo na medida em que constitui prova
capaz de dar suporte a ações que visem impedir posterior utilização indevida dos lugares e
espaços protegidos, ou até mesmo a retirada compulsória da propriedade do lugar registrado.
E como isso se dá? A maioria dos direitos fundamentais exige uma atuação do EstadoJuiz para a sua efetiva concretização, já que o administrado não cumpre espontaneamente todos
os comandos legais (sejam eles direitos regulamentados por legislação infraconstitucional ou
não) e atos administrativos. Daí a necessidade de buscar o Poder Judiciário, a fim de que este
possa “dizer o direito”, usando da força estatal a si imposta.
Deste modo, a partir do momento em que há ameaça ou lesão efetiva a bens culturais
imateriais, incluindo-se ai os lugares, a proteção legal não deve estar amparada apenas no
Decreto 3551/2000, mas, sobretudo, no texto constitucional que consagrou a dimensão do
patrimônio imaterial e elevou a cultura ao patamar de direito fundamental, de natureza difusa e
coletiva, no próprio Dec. 25/37 e na Convenção de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, atos
administrativos, fontes do direito, destacando-se a analogia. É dizer, o Poder Público, com a
colaboração da comunidade, passar a ter o dever de “proteger” o patrimônio cultural, através
dos vários instrumentos constitucionais criados pelo legislador constituinte originário. Se não
houve a regulamentação ideal à perfeita exequibilidade do Registro, não poderá o patrimônio

imaterial sofrer as consequências da omissão do Estado, ainda mais quando se está num
momento de prevalência dos ideais pós-positivistas, onde o Direito não é apenas a lei, mas
aquilo que se produz dia a dia, na dinâmica das relações socioculturais.
Diversamente do quanto quase pacificado, a prática tem demonstrado uma alta produção
de efeitos jurídicos do Registro. No caso do Registro de Lugar da Cachoeira do Iauaretê, por
exemplo, em 2006, o Ministério da Defesa, através da Comissão de Aeroportos da Amazônia
(Comara), planejava dinamitar uma afloração rochosa de importância cultural para os povos
indígenas de Iauaretê, a fim de que as pedras extraídas servissem de material de construção das
obras de ampliação da pista de pouso naquela localidade. A partir das reivindicações das
comunidades interessadas e da sociedade civil, por intermédio do IPHAN, o qual explicitou
tratar-se de lugar sagrado, consagrado pela União como patrimônio cultural do Brasil mediante
o Registro de Lugar, o Ministério da Defesa, por reconhecer a força normativa do registro,
cancelou as obras na Serra do Bem-Te-Vi, comprometendo-se a discutir com os indígenas
soluções viáveis e adequadas à melhor consecução do interesse público, mas reconhecendo o
alcance do instrumento constitucional que não apenas identifica, mas protege a dimensão
imaterial do patrimônio cultural brasileiro, cujo suporte físico- o lugar- não pode sofrer
alterações que atinjam, reflexa ou diretamente, as manifestações culturais ali ocorridas.
A criação do registro deu-se, sobremodo, porque, em alguns casos, como feiras, parques
de exposição e mercados, o tombamento é inadequado, pois esses lugares possuem uma
dinâmica intrínseca que não comporta as limitações dele oriundas. O registro, então, vai
trabalhar com a ideia de que se determinada prática já não mais interessa à comunidade, não
cabe uma manutenção forçada, como bem leciona Vianna (2005, p. 310): “[...] o que é preciso
preservar é a rede, a capacidade de informações circularem dentro da rede, e não um seu nó
específico. Numa rede saudável, a destruição de um nó não é ameaça para o todo: as
informações encontram logo outros caminhos para fazer novas parcerias, novas brincadeiras”.
(grifos do autor)
Assim, não se pode estabelecer um jeito padrão, determinando-se que todos vão se
articular a esse jeito padrão. Não se pode estabelecer uma norma neste sentido. O registro, por
exemplo, reconhece o valor cultural da prática, mas não é toda e qualquer prática, e sim aquela
que os detentores apontam que deve ser protegida, não a que o IPHAN entenda deva ser. Sobre
isso, Vianna (2005, p. 311) enfatiza “que as culturas não obedecem ao rigor de um sistema que
estaria fundamentado num conjunto de regras estáticas, comuns a todos os indivíduos que
vivem nessa cultura”. (grifos do autor)
Necessário, pois, repensar o Registro de Lugar a partir de um olhar constitucional,
percebendo-se que a vontade do constituinte derivado não pode se sobrepor à do constituinte
originário, e que o texto constitucional previu a dimensão do patrimônio imaterial como direito
fundamental, conferindo-lhe a eficácia necessária à produção imediata de efeitos, no sentido de
que como direito difuso e coletivo, seja observado pelo Poder Público. Tanto o Judiciário como
o Executivo possui competência legal para atuar na defesa do patrimônio cultural, sobretudo
imaterial, cujo dinamismo que lhe é intrínseco requer posturas diversas e que também devem
ser construídas com as comunidades, o que talvez a lei em si não consiga concretizar, sendo
indispensável, pois, o diálogo das fontes do direito para atingir a máxima efetividade dos
direitos culturais constitucionais.
No dizer expressivo de Meneses (2012, p. 01), no campo do patrimônio cultural as
reflexões muitas vezes denotam certa acomodação, a qual “acabam por se desgastar ou se
reduzem a referências mecânicas”. E conclama pela necessidade de “chamar a atenção para a
necessidade indispensável e urgente de manter permanentemente uma atitude crítica em
relação a certas premissas que devem orientar a atividade no campo do patrimônio cultural”.
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