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A Proteção da Cultura Imaterial e seus Impasses
Arthur Sofiati*

Resumo

Uma das propostas para preservar as manifestações culturais é o seu congelamento, o que
equivaleria ao seu tombamento, assim como se tomba uma cidade, uma edificação ou
um bem material móvel. As manifestações imateriais, contudo, são impalpáveis e brotam
de pessoas inseridas em contextos sociais sempre sujeitos a mudanças. Desta forma, Artur
Sofiati nos conta como algumas visões sobre a preservação deste patrimônio Imaterial.
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a mudanças. Ante esta realidade, a
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a proteção de tais manifestações com
recursos financeiros públicos ou privados, na
tentativa de motivar seus praticantes a
manter vivo o seu espírito. Entretanto, por
mais que eles se esforcem, a dinâmica social
global acaba por lhes impor mudanças
inconscientes de visão de mundo.
Por fim, a terceira tendência é
representada por aqueles que, derrotados
pelos ritmos históricos do Ocidente ou
impostos pelo Ocidente a outras culturas,
contentam-se em promover o registro do bem
imaterial para conferir-lhe a condição de
patrimônio. Este é o espírito do Decreto
Federal Brasileiro nº 3.551, de 4 de agosto de
2000, que vem inspirando o Guia Cultural da
UNESCO. Este órgão da ONU já proclamou
como Patrimônio Cultural Imaterial da
Humanidade a Ópera de Kungu, na China,
e a feira da Praça de Jemaa el-Fna, em
Marrakesh, entre outras. No Brasil, estão
cotados para o guia a técnica de
fabricação do queijo mineiro do Serro, a festa
do Círio de Nazaré e o toque dos sinos de
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