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Resumo: Reflexões baseadas na experiência interdisciplinar da Rede de Cooperação 
Identidades Culturais, entre 2010 e 2013, grupo interdisciplinar responsável pela aplicação do 
INRC em Ribeirão Preto, SP. O projeto foi orientado pelo Iphan-SP, como parte de uma 
política pública cuja base é a noção de “referências culturais”. Um dos focos da discussão é 
como esta política pública do Iphan foi recebida neste município e colaborou para a 
construção de políticas endógenas, numa visão abrangente dos elementos que caracterizam as 
identidades culturais dos grupos constituidores da sociedade, sendo capaz de estabelecer 
pactos entre vários setores em prol da pesquisa e da proteção do patrimônio cultural. 

Palavras-chave: Patrimônio cultural; política pública; Iphan. 

Interdisciplinary experience of the research in cultural heritage: project cultural coffee 

landscape  

Abstract: Research about interdisciplinary experience of the Cultural Identities Cooperation 
Network, from 2010 to 2013, which has been carried out INRC in Ribeirão Preto, SP. The 
project has been conducted by Iphan-SP, as part of a public policy whose guideline base is the 
notion of “cultural references”.  One of the focus of discussion is the way this public policy 
carried out by Iphan was accepted in this commune and so collaborated to endogenous 
policies, in a comprehensive viem of elemnts characterizing cultural identities of groups 
constituiting socity and  so being able to set up pacts among many sectons for the sake of 
research and preservation of cultural heritage. 
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Introdução 

 O Simpósio Temático “Patrimônio Cultural: reflexões interdisciplinares sobre 

referências culturais e desenvolvimento” é parte da programação do VI Simpósio 

Internacional de História: Culturas e Identidades. Propõe um debate entre pesquisadores 

oriundos de diversas áreas que tenham, em comum, trabalhos ligados  ao patrimônio cultural. 

Tem crescido a discussão em torno do universo teórico-metodológico que envolve 

esse conceito. Movido por tendências relacionadas à antropologia interpretativa e 

influenciadas pela intersecção entre várias áreas, novas percepções sobre o patrimônio 

cultural vem sendo cada vez mais discutidas e problematizadas. Isto tem ocorrido a partir da 
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ideia de cultura como uma dimensão viva, caracterizada por uma rede de significados que 

evidencia a realidade como multicultural.  

Esse movimento têm colocado desafios aos pesquisadores. O primeiro deles é o 

abandono de posturas metodológicas definidas por visões apriorísticas, que pressupunham a 

existência de valores intrínsecos aos bens culturais. Partindo do princípio que todo significado 

é conferido, há uma demanda pela compreensão da dinâmica de atribuição de valores e 

significados a determinados objetos e processos. Outro desafio envolve a análise das políticas 

públicas de preservação do patrimônio cultural, tendo em vista que estas inserem o sentido de 

patrimonialização na realidade das comunidades estudadas. 

Com o objetivo de inserir-se no debate proposto pelo Simpósio, esta comunicação 

apresenta as reflexões sobre a pesquisa da Rede de Cooperação Identidades Culturais. Este 

grupo interdisciplinar e de origem multi-institucional executou em Ribeirão Preto, SP, o 

projeto “Paisagem Cultural do Café” que, entre outras atividades realizou o Inventário 

Nacional de Referências Culturais (INRC) na área central do município e no Distrito de 

Bonfim Paulista, com orientação técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan), entre 2010 e 2013.  

 Ao longo do texto serão discutidas questões sobre as contribuições metodológicas da 

história para os estudos de políticas públicas de cultura. Baseando-se nos pressupostos 

teórico-metodológicos apresentados, serão abordadas questões relativas à política pública 

estabelecida pelo Iphan, cuja diretriz orientadora é a noção de “referência cultural”; como esta 

política foi implementada no município de Ribeirão Preto, por meio do projeto Paisagem 

Cultural do Café e da criação de uma rede de pesquisa e apoio à gestão pública de patrimônio 

cultural; e, finalmente, os impactos da sua execução no âmbito municipal, no que tange à 

construção de conhecimentos sobre os elementos caracterizadores das identidades culturais 

dos grupos constituidores da sociedade local e à formação de bases para o desenvolvimento 

de políticas endógenas. 

Contribuições da história: questões de método para o estudo de cultura e políticas 

públicas 

 Tendo em vista que o presente texto se insere na análise de políticas públicas de 

cultura, especificamente de patrimônio cultural, considera-se importante pensar como a 

história enquanto disciplina pode contribuir metodologicamente na compreensão dos 

conceitos de cultura e política.  
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 Entre 1989 e 1991, Jean-François Sirinelli e Jean-Pierre Rioux conduziram o 

seminário “Politiques et institutions culturelles de La França contemporânea” orientado 

pelos autores no Instituto de História do Tempo Presente. O resultado deste trabalho foi 

publicado no Brasil em 1998, no livro Para uma história cultural (RIOUX; SIRINELLI, 

1998). A proposta da coletânea foi apresentar reflexões teóricas e metodológicas de 

historiadores de gerações diferentes sobre o “adjetivo cultural”. Em sua apresentação, Rioux 

(1998) discute que o fim da bipolaridade entre leste e oeste, o desenvolvimento técnico-

científico e dos meios de comunicação formaram um panorama no fim do século XX 

constituído por um terreno fértil para a compreensão da dimensão cultural como aquela capaz 

de configurar-se como vínculo e produtora de sentido entre os homens. Diante de uma 

realidade que não seria mais a mesma, com parâmetros de vivência coletiva alterados, o autor 

defende a cultura como a parte intrínseca das relações sociais.  

E o cultural distendido e imperioso passa a ser não só a instância mais qualificante 
da nossa mutação, após tantas decepções econômicas e sociais, como também, 
confusamente, a verdadeira textura do laço entre os homens [...]”. 
O novo rumor do mundo reabriu em primeiro lugar e de repente à investigação da 
história todas as acepções, universais, sociais e individuais, da palavra ‘cultura’; a 
mais ontológica, que distingue a existência humana do estado natural [...]; a mais 
antropológica, que faz da cultura um conjunto de hábitos e de representações 
mentais próprios de um dado grupo num dado momento [...]; finalmente a mais 
‘clássica’ [...], que reconduz a cultura ao saber, um processo no decorrer do qual o 
indivíduo pensante estimula as faculdades do espírito (RIOUX; SIRINELLI, 1998, 
p. 16-18 passim).  

 Sendo assim, alteradas as formas pelas quais essas relações se dão entre os integrantes 
de uma sociedade e dela com o meio, alteram-se também os elementos que tornam inteligível 
o que é “cultura”.  

 A mudança no objeto de estudo tornam insuficientes os modelos de análise clássicos, 

levando a historiografia a se voltar para a compreensão das formas perceptíveis da cultura em 

todo o seu dinamismo e complexidade: as representações. Para Chartier (1989), tudo isso leva 

à necessária abertura e ampliação da compreensão do “mundo das representações”. Dessa 

forma, a historiografia, em especial aquela dedicada particularmente ao campo da cultura, 

estabeleceu margens metodológicas seguras que pudessem ser usadas pelos historiadores 

dedicados ao entendimento do campo cultural, numa percepção a partir da história do tempo 

presente:  
1) a história das políticas e das instituições culturais [...] observação desse domínio 
institucional e normativo permite, além disso, conduzir comodamente uma 
perspectiva na direção das relações entre o político e o cultural, quer se trate de 
ideais, de agentes ou de culturas políticas; [...]; 
2) a história das mediações e dos mediadores, no sentido estrito de uma difusão 
instituída de saberes e de informações [...] dos suportes veiculares e dos fluxos de 
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circulação de conceitos, de ideais e de objetos culturais; das maneiras à mesa na 
escola, do rito religioso em voga [...]; 
3) a história das práticas culturais, [...] continuando a aumentar, com discernimento, 
a densidade de um sócio-cultural firmemente fixado no horizonte da investigação, 
mas revisitando a religião vivida, as sociabilidades, as memórias particulares, as 
promoções identitárias ou os usos e costumes dos grupos humanos; 
4) finalmente, a história dos signos e símbolos exibidos, dos lugares expressivos e 
das sensibilidades difusas, solidamente fiada nos textos e nas obras de criação, 
carregada de memória e de patrimônio, sempre íntima, alegórica e emblemática, 
realçando as ferramentas mentais e as evoluções dos sentidos, misturando os 
objetos, as práticas, as configurações e os sonhos [...] (RIOUX; SIRINELLI, p. 20-
21). 

Se essas margens metodológicas abrem caminho para a história contribuir para 

análise da dimensão cultural a partir de novas abordagens, cumpre agora pensar qual a 

contribuição do método da história para a análise das políticas públicas. 

Alinhando-se aos estudos renovados de história política e sua intersecção com a 

história cultural, uma postura teórico-metodológica de René Rémond (2003) é a compreensão 

da esfera política como um espaço privilegiado das práticas sociais. Coadunando com o 

posicionamento de Rioux e Sirinelli (1998), no campo político, envolvendo as instituições, as 

normas e as relações de poder, é possível analisar as relações entre as esferas política e 

cultural, tratando de orientações teóricas de políticas públicas, agentes, culturas políticas, 

culturas históricas (percepções comuns do passado), etc. René Rémond, teórico francês, abriu 

caminho para pesquisadores que, como ele, usaram ferramentas multidisciplinares de maneira 

integrada, ampliando a visão sobre o campo político, aprofundando o relacionamento com as 

outras esferas da realidade social, como a cultura. Propondo uma análise orientada pela 

“pluralidade de ritmos, pela articulação entre o contínuo e o descontínuo, combinando o 

instantâneo e o extremamente lento” para ampliar a interpretação da realidade. É a ideia de 

política, no sentido geral usado por Rémond (2003) que é expressa neste texto, entendida 

como as questões que se relacionam ao Estado, ao poder e às disputas por sua conquista ou 

conservação. 

Contudo, como afirmou Eugenio Lahera, a “política” e as “políticas públicas” são 

entidades diferentes, embora se influenciem mutuamente. A política é um conceito mais 

amplo, relacionado ao poder em geral. A distinção feita pelo idioma inglês torna mais fácil a 

compreensão do leitor. Nesse caso, diferenciam-se claramente dois termos: politics (política 

em geral) e policy, no plural, policies (política específica) (LAHERA, 2004, p. 7). No 

primeiro caso a palavra designa a articulação de estratégias e ações que define um modo 

próprio de atuação de um determinado sujeito (coletivo ou individual). Pode ser aplicada 

como sentido de caracterizar determinadas “regras de jogo específicas” (DIAS; MATOS, 
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2012). Já o termo Policy é representativo das ações do governo de um determinado Estado. 

Quando adjetivada em função da especialização do órgão governamental, refere-se à 

formulação, planejamento, execução e avaliação das suas ações: Public Policy (DIAS; 

MATOS, 2012).  

 Como área de conhecimento, a política pública consolidou-se como subárea das 

Ciências Políticas nos Estados Unidos, rompendo com a tradição europeia anterior de 

enfatizar os estudos neste sentido em análises sobre o Estado e suas instituições. No caso 

norte americano, alguns trabalhos enfatizavam a análise da ação dos governos (SOUZA, 

2003). O fundador dessa área foi H. Laswell (1936 apud SOUZA), com a expressão policy 

analysis, cujos estudos focavam o racionalismo. Avançadas as investigações nessa área, 

Easton (apud SOUZA, 2006) definiu política pública como um sistema caracterizado pelas 

relações entre formulação, resultados e o ambiente. Coadunando com a opção teórica aqui 

adotada, opta-se pela definição de “política pública” adotada por Mead (1995), que afirma ser 

esta uma área definida dentro do estudo da dimensão política, cujo objetivo é analisar o 

governo em relação às demandas públicas. Nessa linha pressupõe a existência de 

determinados domínios da atividade humana nos quais é preciso ocorrer a intervenção 

governamental para garantir o bem comum (DIAS; MATTOS, 2012). 

 No que tange à especificidade deste artigo, a análise das ações governamentais na 

área da cultura, em especial quanto à preservação do patrimônio cultural brasileiro, deve 

assim ser entendida. 

[...] uma política cultural atualizada deve reconhecer a existência da 
diversidade de públicos, com as visões e interesses diferenciados que 
compõem a contemporaneidade. No caso brasileiro, temos a premência de 
reverter o processo de exclusão, da maior parcela do público, das 
oportunidades de consumo e de criação culturais (CALABRE, 2007, p. 11).  

Essa ideia sugere que as políticas públicas de cultura atuais tendem a demolir a 

concepção tripartida do mundo da cultura em três estratos: culto, popular e massivo. Isso 

evitaria a condução de ações que são formuladas com caráter universal, mas são executadas 

em uma sociedade marcada pela “desigualdade natural das necessidades culturais” 

(BOURDIEU, 2003, p. 69). O franqueamento das atividades culturais em diversas áreas ao 

conjunto da sociedade deve considerar a diversidade cultural e o compartilhamento de 

múltiplos códigos de linguagem. Para Bourdieu (2007), os emissores de políticas públicas 

devem conhecer os consumidores e produtores de bens culturais; e, ao mesmo tempo, 

identificar as variadas e diversas maneiras e condições sociais de apropriação desses bens. 
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Nessa linha teórica, Ventura (2005) afirma que o desafio para políticas públicas de cultura 

seria elaborar, implantar e acompanhar ações que estejam em consonância com os direitos de 

cidadania universais, mas que respeitem e valorizem as identidades culturais. 

Outro desafio igualmente complexo, diante da estrutura institucional existente, da 

cultura política e das características dos processos políticos do Estado brasileiro, seria o 

abandono de uma “visão limitada ao acontecimento episódico, ao evento”, adotada por muitos 

gestores da área política (CALABRE, 2007, p. 12). Em outras palavras, se os processos de 

gestão requerem diretrizes, planejamento, execução e avaliação de resultados, com a cultura 

não pode e não deve ser diferente. É necessário que haja coerência entre os objetivos 

propostos e à multiplicidade de efeitos buscados. Ou seja, as ações públicas devem apresentar 

um nexo entre o que se “diz buscar e as ações postas em prática” (CALABRE, 2007, p. 12). 

Política pública de preservação do Iphan: a noção de referência cultural 

 A história do Iphan é parte fundamental do processo de institucionalização das 

políticas públicas de preservação do patrimônio cultural no Brasil. O órgão foi antecedido 

pela Inspetoria de Monumentos Nacionais (IPM) criada em 1934. Três anos depois, em 1937, 

foi instituído o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan) pela Lei n. 378, 

dentro do organograma do Ministério da Educação e Saúde, dirigido por Gustavo Capanema. 

Também em 1937 foi publicado o Decreto-Lei n. 25, que organizou a proteção do patrimônio 

histórico e artístico nacional. Em 1946 o Sphan deixou de ser “Serviço” e passou a ser 

“Departamento”, passando a chamar-se Dphan. Posteriormente, em 1970, o órgão assumiu a 

atual nomenclatura, Iphan, e desde 1995 está subordinado ao Ministério da Cultura – MinC 

(FONSECA, 1997). 

Embora haja um consenso de que o IPHAN é a primeira instituição do gênero criada 

na América Latina, sendo desde os anos 1930 o responsável pela elaboração e implantação da 

política de preservação no Brasil, existem indicativos da existência de ações isoladas de 

preservação levadas a cabo pelo poder executivo antes disto. José Ricardo O. Fernandes 

(2010) defende que embora seja atribuído ao SPHAN, o pioneirismo na implementação de 

uma política de patrimônio, o autor afirma que é necessário pensar a constituição destas 

políticas como um processo cujo início está na criação de outras instituições de cunho 

nacional, entre elas o IHGB – Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Arquivo 

Nacional, ambos de 1838 (FERNANDES, 2010). 
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Pensando historicamente, para Fernandes (2010  a “construção da memória nacional”, 

objetivo que pautou a atuação do IPHAN desde a sua origem até os anos 1970 e 80, não se 

deu apenas coma criação do SPHAN, constituído sob a influência da tradição modernista e 

que definiu o barroco colonial como o elemento fundante da identidade nacional 

(FERNANDES, 2010, p. 2). Este autor aponta a genealogia desse processo na formação do 

próprio Estado Nacional, no século XIX, particularmente na ação do IHGB em “construir” 

uma narrativa oficial e contínua que desse forma a ideia de Brasil refletida numa História 

Nacional. 

Pactuando com Fernandes (2010) de que as ações públicas de memória e de 

preservação antecederam ao Sphan e mesmo a República, cabe enfatizar que foi somente com 

este órgão que houve a implantação de uma “política pública de patrimônio” propriamente 

dita, no sentido conceitual que será discutido mais adiante neste texto. Independente do debate 

sobre a gênese desse processo, cuja discussão é relevante para apreender os processos de 

continuidade e ruptura na história cultural brasileira, há consenso entre vários pesquisadores, 

entre eles Cecilia Londres Fonseca (1997), José R. O. Fernandes (2010), Leonardo Castriota 

(2009) e outros de que a política de preservação, conservação, valorização e difusão do 

patrimônio constituiu-se a partir da ideia de constituição de um acervo que contribuísse para a 

consolidação e o fortalecimento de uma identidade nacional. 

Durante meio século, as políticas públicas conduzidas por este órgão federal 

enfatizaram a preservação de bens móveis e imóveis de natureza material, reconhecidos por 

técnicos do governo e intelectuais como de excepcional valor histórico e artístico e 

representativos da nação brasileira. Durante esta fase, o tombamento (ato administrativo do 

poder executivo que registra o bem em livro tombo, passando o Estado a ser corresponsável 

pela conservação do mesmo) foi praticamente o único instrumento legal desta política de 

preservação (Decreto-Lei n. 25, de 30 de novembro de 1937). 

 De acordo com Fonseca (2000) nos anos 1970 os critérios adotados pelo Iphan 

passaram por reavaliações motivadas por fatores internos e externos. Entre eles, a ampliação 

do debate sobre a importância da preservação de bens de natureza intangível (imaterial). Isto 

ocorreu por influência de ideias advindas de debates em torno da ampliação do conceito de 

cultura.  

Essa inflexão teórica condicionou mudanças nas diretrizes do órgão federal, inserindo 

em sua política pública noções consideradas inovadoras, como o conceito de “referência 
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cultural”. Esses avanços no campo epistemológico foram em parte motivados pela 

antropologia interpretativa, que entende a esfera cultural como uma dimensão viva, 

caracterizada por uma rede de significados (GEERTZ, 1978). Esse movimento levou à 

ampliação da percepção da realidade social como multicultural e à valorização da cultura 

como algo essencialmente ligado à identidade de variados grupos formadores da sociedade 

(SILVA; ROSA et al, 2012). Outra mudança foi um novo olhar para os bens culturais, 

enfatizando-se a importância de preservar a dimensão simbólica (intangível) de maneira 

integrada à produção material (tangível). 

Do ponto de vista dos marcos legais deve-se lembrar de que na Constituição Federal 

de 1988, no artigo 216, a definição de patrimônio cultural já apontava essas inovações 

conceituais, alinhando-se ao que já vinha ocorrendo em outros países, em particular, 

europeus. Nela o conceito de patrimônio cultural foi ampliado, deixando de ser caracterizado 

como o conjunto de bens representativo de uma única identidade nacional de caráter 

homogêneo e tornando-se aquele que é “portador de referência” a vários grupos formadores 

da sociedade. A partir de então, a problemática da diversidade cultural e das identidades 

culturais tornou-se uma das principais diretrizes para as políticas públicas de patrimônio a 

partir de então. 

A matriz colaborativa, entendida no sentido de firmar pactos com a sociedade civil, 

passou a ser parte da política de Estado para esta área. Além disso, enfatizou-se a importância 

de ações de conhecimento do patrimônio, como registros e inventários.  

Estabelecidos os novos parâmetros legais de atuação, iniciaram-se discussões e testes 

metodológicos que pudessem viabilizar o diagnóstico e a identificação no campo das práticas 

sociais das referências culturais representativas da diversidade cultural do país, para que os 

dados alimentassem a nova política de preservação. Resultante disto foi publicado o Decreto 

n. 3.551, de quatro de agosto de 2000, que instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza 

Imaterial, que constituem patrimônio cultural brasileiro. No mesmo decreto foi criado o 

Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, cuja função seria a implementação de política 

específica de inventário, referenciamento e valorização desse patrimônio.  

Para a execução desta política foi elaborado o Inventário Nacional de Referências 

Culturais (INRC), que tem sido um dos principais elementos de diagnóstico para o 

estabelecimento da nova política. Este se caracteriza como um instrumento de identificação e 
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de documentação de bens culturais materiais e imateriais, formatado entre 1995 e 1999 e 

lançado em 2000 (IPHAN, 2000, p. 7).  

Mesmo sendo fruto de um debate que vinha ocorrendo há cerca de quase 30 anos no 

Brasil e no exterior (CHOAY, 2001), talvez a questão mais inovadora do INRC seja a adoção 

da noção de “referências culturais” como base para novas políticas de patrimônio cultural.  A 

reavaliação de antigos pressupostos teóricos no meio acadêmico teve como resultado 

mudanças no campo da gestão pública. Isto é perceptível nos objetivos do INRC, que se 

propõe a gerar condições de apreensão dos sentidos, dos significados, e das transformações e 

atualizações do objeto de estudo, partindo da percepção daqueles que os produzem, 

considerados como intérpretes da cultura local (HENRIQUE, 2011).  

O seu uso deve fomentar uma inversão na ótica do que deve ser preservado. A 

legitimidade para selecionar os bens culturais de relevância para uma sociedade não estaria 

somente na expertise dos técnicos, mas, predominantemente nos sujeitos para os quais 

determinados bens tem importância (IPHAN, 2000, p. 11). Em busca das referências culturais 

de uma comunidade (aquilo que dá forma à sua identidade) deve-se perguntar para quem elas 

fazem sentido (são importantes para quem?) (FONSECA, 2000). A dimensão simbólica do 

lugar inventariado (e que será alvo de políticas públicas) para os habitantes deve ser 

observada como “necessariamente plural e diversificada” (IPHAN, 2000, p. 14). 

Uma política pautada nesta noção, portanto, deve levar em conta os valores atribuídos 

aos bens por uma sociedade marcada pela pluralidade. Isto define uma postura que relativiza o 

papel dos “saberes técnicos” e valoriza os saberes tradicionais. Castriota (2009), que 

participou de projetos de aplicação do INRC reafirmou como essa ferramenta tem sido 

importante para a definição de políticas públicas de patrimônio. Contudo, com mais de uma 

década de aplicação prática de uma política pública que se autocompreende como inovadora, 

os gestores ainda são colocados diante de desafios de natureza prática, de gestão do 

patrimônio, envolvendo distensões entre os saberes técnico e tradicional no momento de 

definir como e o que deve ser preservado (FONSECA, 2000).  

Pensando nisso cabe refletir sobre a coerência da política de preservação do IPHAN 

com a sua diretriz norteadora baseada na noção de “referências culturais”, desde o início dos 

anos 2000.  

Essa perspectiva veio deslocar o foco dos bens – que em geral se impõem 
por sua monumentalidade, por sua riqueza, por seu “peso” material e 
simbólico – para a dinâmica de atribuição de sentidos e valores. Ou seja, 
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para o fato de que os bens culturais não valem por si mesmos, não têm um 
valor intrínseco. O valor lhes é sempre atribuído por sujeitos particulares e 
em função de determinados critérios e interesses historicamente 
condicionados (FONSECA, 2000, p. 11-12). 

Adotar esse conceito como diretriz de ação política, significa, então, valorizar a 

diversidade cultural, tanto na sua dimensão material como simbólica, levando-se em conta a 

produção de sentidos e os valores atribuídos por diferentes sujeitos e grupos aos bens e 

práticas sociais. Em termos de adoção de diretrizes para políticas públicas, deveria agregar 

aos velhos critérios objetivos (utilizados para nortear as interpretações e atuações no campo 

da preservação de bens culturais) as perspectivas dos sujeitos, tanto no que tange à 

administração como ao reconhecimento oficial dos bens (FONSECA, 1997). 

Em outras palavras, antes inserir-se em uma localidade, o órgão responsável pela 

política pública em questão precisaria munir-se de conhecimentos que norteiem sua ação. 

Esse diagnóstico deve perceber os múltiplos interesses, a diversidade cultural, as tensões 

internas e externas e, principalmente, as expectativas dos envolvidos. Nessa perspectiva, é 

necessário identificar as referências culturais para que a ação seja pautada em características 

endógenas e não exógenas. 

O estabelecimento da política pública de patrimônio do Iphan em Ribeirão Preto, SP: 
Paisagem Cultural do Café. 

 Em 2010 a Secretaria da Cultura de Ribeirão Preto, município do nordeste do estado 

de São Paulo, iniciou o Programa Café com Açúcar, política pública municipal cujos 

objetivos eram concentrar e organizar projetos de diagnóstico, mapeamento e difusão das 

referências culturais locais decorrentes do período compreendido entre o final do século XIX 

e o início do XX, quando a cidade era um grande centro produtor de café (SMCRP, 2010, on 

line). O seu principal argumento era a importância de diagnosticar as referências culturais 

constituidoras da sociedade ribeirão-pretana, para gerar dados que pudessem subsidiar 

políticas públicas de cultura de caráter endógeno. Em outras palavras, o poder público se 

comprometia não somente com a execução de ações, mas fundamentalmente com uma 

pesquisa que gerasse conhecimentos sobre a realidade local, identificando os elementos que 

“faziam sentido” para a população. A finalidade da Secretaria Municipal da Cultura de 

Ribeirão Preto era desenvolver programas e projetos que encontrassem eco nas identidades 

culturais locais.  

 Visando gerar as condições técnicas para levar a diante este Programa, a Secretaria 

Municipal firmou um convênio com o Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
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Nacional para o biênio de 2010 e 2011, posteriormente renovado para 2012 e 2013 (REDE, 

2010, on line). Com este documento estabeleceu-se uma cooperação técnica entre o poder 

executivo municipal e o órgão federal de preservação para aplicar em Ribeirão Preto o INRC - 

Inventário Nacional de Referências Culturais, instrumento fundamental da política pública de 

patrimônio do Iphan para a geração de conhecimento sobre a diversidade cultural brasileira. 

 Caracterizada como uma Secretaria Municipal que historicamente não apresentava 

políticas de cultura com poucos funcionários concursados para funções técnicas específicas1, 

a pasta não apresentava pessoal qualificado em número e diversidade suficientes para 

executar o INRC, ação que, necessariamente, demandava uma equipe multidisciplinar. 

Objetivando dirimir este problema e estabelecer um pacto colaborativo com a sociedade civil, 

a Secretaria assinou termos de cooperação com universidades, empresas privadas e entidades 

de classe constituindo a Rede de Cooperação Identidades Culturais. O grupo era formado por 

pesquisadores e profissionais oriundos de diversas áreas de conhecimento: arquitetura, 

história, sociologia, antropologia, educação e comunicação.  

 Entre 2010 e 2012, este colegiado de pesquisa e a aplicação do INRC tornaram-se a 

prioridade da política pública municipal de cultura, constituindo-se como um exemplo de 

integração entre o poder público e sociedade civil (SMC, 2010, on line). Essa experiência 

municipal cooperada com o Iphan e a iniciativa privada, já foi alvo de análise no artigo 

Projeto Paisagem Cultural do Café, publicado na revista Labor & Engenho, em 2012. 

 A efetivação de um termo de cooperação técnica com o Iphan para a aplicação do 

INRC em uma determinada localidade, neste caso o município de Ribeirão Preto, envolveu 

responsabilidades de ambas as partes. No caso do órgão federal, este deveria fornecer 

orientação técnica para a implementação do inventário, bem como a transferência de 

metodologia. Quanto ao município coube a infraestrutura física e técnica para a execução dos 

trabalhos. A primeira foi garantida pela Secretaria Municipal da Cultura e a segunda 

articulada pela já citada Rede de Cooperação Identidades Culturais. 

 O processo de capacitação dos pesquisadores locais pelos técnicos do Iphan envolveu 

uma forte recomendação do uso da noção de “referências culturais” e de uma postura 

metodológica que visava garantir a apreensão do patrimônio cultural de maneira integrada, 

evitando a consagrada dicotomia entre bens materiais e imateriais. O material recomendado 

pelo órgão federal para capacitar o grupo de pesquisadores foi o Manual do INRC, cujo texto 
                                                
1 Entre 2009 e 2012 a Secretaria Municipal da Cultura de Ribeirão Preto, um município com mais de 600.000 
habitantes, não contava com funcionários efetivos na área de arquitetura, museologia, arquivologia, entre outros. 
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teórico é de Cecília Londres Fonseca (IPHAN, 2000). O acompanhamento do processo foi 

feito por meio de visitas semestrais ao município de dois técnicos (um da área de antropologia 

e outro da arquitetura) da 9ª. Regional do Iphan-SP. Estabeleceu-se a partir de então uma 

dinâmica complexa de apropriação da metodologia federal por parte de um grupo 

multidisciplinar que trazia consigo bagagens teóricas e percepções diversas a partir das quais 

decodificava o patrimônio cultural. 

 Ao final de 2010 a Rede de Cooperação disponibilizou o Relatório da Fase 1 do 

INRC. Após a apreciação do texto, o Iphan realizou uma análise da execução do projeto em 

Ribeirão Preto, considerando que: 

1) a pesquisa no decorrer de 2010 atendeu plenamente ao critério de que os sentidos 
culturais devem ser apreendidos a partir da perspectiva dos sujeitos sociais 
envolvidos; 

2) o Relatório da Fase 1 ainda manteve a divisão entre bem material e imaterial, com 
capítulos separados para cada categoria. Sugere para a fase 2 que sejam utilizadas as 
categorias de celebrações, ofícios e modos de fazer, formas de expressão, lugares e 
edificações. Indicou ainda que o uso das categorias patrimônio material e imaterial 
para quando forem estudados os instrumentos de proteção dos bens identificados; 

3) a realização da pesquisa por meio de amostras populacionais com critérios pré-
estabelecidos permitiu visibilizar a percepção dos moradores das localidades 
selecionadas sobre os bens culturais e a ação municipal na área, apresentando um 
instrumento original para fazer parte dos inventários; 

[...] Finalmente o IPHAN considerou que a experiência de realização do INRC em 
Ribeirão Preto havia sido original e exemplar ao: a) considerar a realização de uma 
pesquisa de caráter cultural como instrumento de gestão e de articulação com outros 
setores de atuação do poder público municipal; b) articular as esferas do poder 
público e da sociedade civil; c) estar orientada para dialogar com os sentidos 
culturais e sociais da população local; d) propor diretrizes de ação para o poder 
público (DOSSIÊ QUARTEIRÃO PAULISTA, 2011)2. 

A avaliação feita pelo Iphan sobre o relatório da fase 1 do inventário explicitou 

ainda, que a experiência de Ribeirão Preto era um caso paradigmático dentro do campo da 

cultura e do patrimônio, sendo considerado como um piloto pela 9ª. Regional do Iphan, que 

poderia depois pensá-lo como método/tecnologia social a ser referenciada e multiplicada. 

Entre 2011 e 2012, a Rede de Cooperação continuou a aplicação do INRC, com foco 

na área central e no Distrito de Bonfim Paulista. Definiu como objetivo e execução da 

segunda fase do plano de trabalho proposto pelo Manual de Aplicação do Inventário de 

Referências Culturais. Chamada de “Identificação”, essa segunda etapa se caracterizou pela 

descrição e tipificação das ocorrências relevantes; pelo mapeamento das relações entre os 

itens identificados e destes com outros bens e práticas relevantes; e pela identificação de 

aspectos básicos de seus processos de formação, assim como – no caso de atividades – seus 
                                                
2  
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executantes, mestres, aprendizes e seu público. Essa fase se desenvolveu principalmente 

através de entrevistas com pessoas residentes nas localidades escolhidas e pelo trabalho de 

campo para a identificação das referências culturais edificadas. 

Considerações finais  

A aplicação do INRC em Ribeirão Preto, instrumento por meio do qual houve a 

inserção da política pública de preservação do Iphan no município colocou desafios para a 

localidade em questão e despertou reflexões do grupo de pesquisadores que participou do 

projeto Paisagem Cultural do Café. Entre elas, o fato que ainda não é possível analisar com 

clareza o impacto real da inserção da política de preservação do Iphan no âmbito municipal. O 

que é possível afirmar até o presente momento é que houve um “despertar” para os bens 

culturais e uma busca pela construção de um passado comum, que identifique o ribeirão-

pretano como tal. 

Ao analisar a paisagem cultural, compreendida como um “sistema agregador de 

diferentes valores”, onde deve se levar em conta as relações sócio-culturais e o conjunto dos 

bens culturais referentes às diversas identidades coletivas (CASTRIOTA, 2009, p. 13), os 

pesquisadores depararam-se com o desafio de pensar os elementos constituidores dessas 

identidades como profundamente dinâmicos e difíceis de serem identificados e categorizados 

de acordo com a proposta do INRC. Ao aplicar um instrumento de pesquisa estruturado a 

partir de uma política pública nacional que, embora tenha como objetivo conhecer a 

diversidade cultural do país, tem uma alcance limitado quando os elementos encontrados na 

localidade não se “enquadram” nas cinco categorias contempladas no INRC: Edificações, 

Formas de expressão, ofícios e modos de fazer, lugares, celebrações (IPHAN, 2000).  

 É preciso frisar que há uma necessidade de aprofundamento dos estudos sobre os 

impactos da política de preservação do Iphan e o desenvolvimento de ações concretas por 

parte do órgão federal nas várias localidades onde foi aplicado o INRC até o momento, entre 

elas Ribeirão Preto. Estudos sobre a recepção dessa política no âmbito municipal podem vir a 

ajudar no esclarecimento das orientações teóricas, ações práticas e resultados obtidos quando 

ocorre a inserção do Iphan na realidade local.  
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