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1. Resumo 

Esta pesquisa pretende aborda o reconhecimento do patrimônio imaterial da 

cidade de São Paulo, apesar da importância crescente do patrimônio imaterial como 

forma de expressão de diversos segmentos sociais, o reconhecimento desta 

manifestação pelos órgãos de preservação do patrimônio, na cidade de são Paulo, 

tem sido incipiente e insuficiente considerando sua riqueza e diversidade cultural. 

2. Introdução 

O Patrimônio Cultural Imaterial vem sido discutido no Brasil desde o séc. XX, 

quando se institucionaliza a proteção do patrimônio, em 1937, com o projeto de lei 

de criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN (atual 

IPHAN). Tema ampliado com nossa Constituição de 1988, ao reconhecer no Art. 215 

I e II e Art. 216, como patrimônio cultural o patrimônio material e imaterial, definindo-

o como conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I as 

formas de expressão; II os modos de criar, fazer e viver.  

Em 2000, é criado o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial - PNPI, 

instituído pelo artigo 8° do Decreto nº 3.551/00, e neste mesmo ano se desenvolve 

uma metodologia denominada Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), 

que é um instrumento de identificação, cuja meta é o levantamento e mapeamento 

de bens culturais significativos para os moradores, seja para o reconhecimento 

como patrimônio imaterial, por meio de Registro ou de Tombamento (pois é um 

instrumento que atua tanto para reconhecimento de patrimônio imaterial quanto 

material). Em 2004 foi criado o Departamento do Patrimônio Imaterial - DPI através 

do Decreto nº 5.040, de 07/04/2004. Que administra os programas e projetos que 

promovem ações nas áreas de identificação, gerenciando, executando o Programa 



 
 

Nacional de Patrimônio Imaterial - PNPI e avaliando e difundindo o Inventário 

Nacional de Referencias Cultural - INRC.  

3. Objetivos 

O objetivo da pesquisa proposta é o estudo da atual situação do 

reconhecimento patrimônio cultural imaterial de São Paulo relacionando e 

analisando os demais estudos e processos, meios de delimitação e critérios que 

foram estabelecidos para o registro, comparando ao que já foi feito em outras 

grandes cidades nacionais, por exemplo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, 

Recife, Curitiba e Porto Alegre dentre outros a serem levantados; e cidades 

internacionais, por exemplo, Buenos Aires, México, Quito, Montevidéu, Santiago 

dentre outros a serem levantados. 

4. Metodologia  

Levantamento e analise de informações em trabalhos distintos feitos pelos 

órgãos de patrimônio nacionais e internacionais, em etapas de levantamento, 

reconhecimento e registro obtidos através de bibliotecas digitais e acervos dos 

órgãos. 

5. Desenvolvimento 

Apesar do avanço no pensamento e nas leis que foram criadas, e que 

difundem e registram esse tipo de patrimônio, ainda temos poucos patrimônios 

registrados na Cidade de São Paulo, reconhecendo-se apenas o INRC do Bairro do 

Bom Retiro. Isto é preocupante, pois é importante que se tenha o registro cultural 

imaterial, resguardado, para ser possível criar um sentimento de pertença ao 

território onde vivemos e até mesmo de reconhecimento das heranças que nos 

foram herdadas de nossos antepassados.  

 



 
 

6. Resultados Preliminares 

Respaldando esta inquietude temos a Lei nº 14.406, de 21 de maio de 2007, 

que Institui o Programa Permanente de Proteção e Conservação do Patrimônio 

Imaterial do Município de São Paulo, que estabelece a necessidade de serem feitas 

pesquisas, inventários que possibilitem o estudo, Esta iniciativa impulsiona a 

necessidade de se elaborar mais a fundo o tema, chegando a um reconhecimento 

mais completo de nossas referencias culturais imateriais. 
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