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RESUMO 
 
O artigo tem por objetivo analisar a gênese da questão 
patrimonial brasileira, em momento histórico no qual houve a 
necessidade de assunção de uma identidade própria, em que a 
questão do desenvolvimento econômico, impulsionado pelo 
Estado Novo, teve que se valer da questão cultural para conter 
os dissensos presentes na sociedade emergente. Dessa forma, 
o Estado se valeu de uma burocracia intelectualizada para 
levar adiante o seu projeto, o que deu margem a uma 
tecnocracia que passou a comandar a questão patrimonial. O 
artigo encerra tratando a respeito da necessidade de se adotar 
um sistema federalista patrimonial, no qual os vários entes se 
articulem conjuntamente com a sociedade civil para que a 
política patrimonial se mostre eficaz. 
 
Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Gênese. Questão 
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ABSTRACT 
 
The article aims analyzing the genesis of brazilian heritage 
issue, in a historical moment when taking its own identity was 
required and when the economic development, pushed by the 
“Estado Novo”, forced the use of cultural matter to curb the 
disputes present in emerging society.  Thus, State has made 
use of an intellectualized bureaucracy in order to carry this 
project on, which provided technocracy the opportunity to 
command the heritage issue. The article ends approaching the 
need for adopting a federal heritage system, in which many 
entities work together civil society in order to heritage politics 
becomes efficient. 
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I - INTRODUÇÃO  

A questão do patrimônio cultural brasileiro, com significação histórica relevante, 

efervesceu principalmente a partir do Estado Novo, com a criação do Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, em 1937, quando parece ter havido a descoberta ou 

redescobrimento de um patrimônio cultural, até ali bastante esquecido. 

Se o Estado Novo, para levar adiante o seu projeto de desenvolvimento 

econômico necessitava conter os dissensos da sociedade de então, a cultura brasileira, 

bastante renegada até aquele momento, necessitava ser difundida através de um projeto 

que a valorizasse: houve uma simbiose entre os interesses do Estado, que despertou para a 

exuberância de uma cultura nacional, dando asas à consolidação de um projeto nacional 

próprio, e os interesses de uma intelectualidade que estava disposta a redigir os parâmetros 

desse projeto. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é rememorar a gênese da questão patrimonial 

pelo Estado brasileiro, bem como analisar a formação da burocracia patrimonial, que passou 

a traçar as políticas públicas que seriam implementadas dali em diante. Neste último ponto, 

parece residir um dos problemas da gestão da política patrimonial: com uma forte 

desarticulação entre os entes deveriam geri-la, assim como uma forte dissociação com os 

anseios da sociedade civil. 

O trabalho possui aspecto multidisciplinar, indo além da questão meramente 

jurídica, ao dialogar com a história e a sociologia, por entender que o diálogo em ciências 

humanas é uma das maiores fontes de aprimoramento do conhecimento e por entender que 

nenhuma ciência social aplicada, como o direito, constrói seus alicerces de forma isolada. 

Metodologicamente, o trabalho é dividido em duas partes. Primeiramente, trata a 

respeito da gênese da questão patrimonial brasileira, para, em seguida, rememorar em que 

consiste a questão burocrática, assim como se deu o início da burocracia patrimonial e a 

necessidade de, atualmente, se adotar um efetivo federalismo patrimonial solidário, aliado a 

uma presença mais efetiva da sociedade civil na formulação e na execução das políticas 

que regem o setor. 

II – ENTRE A INVENÇAO E O REDESCOBRIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

BRASILEIRO 

A questão a respeito da origem da noção do patrimônio cultural brasileiro é 

bastante interessante, pois as ideias culturais e patrimoniais vieram a se consolidar em um 

período de preponderância do desenvolvimento econômico, o Estado Novo, período no qual 

houve a necessidade de afirmação da identidade cultural do país. 



 

 

                  

O distanciamento entre a elite e o povo, por exemplo, é uma característica 

marcante do quadro cultural do Brasil do Período Colonial; as elites, como que hipnotizadas, 

voltavam seus olhos para os centros da cultura europeia, de onde brotavam o fluxo de bens 

de consumo que o excedente do comércio exterior permitia adquirir; no plano cultural, a 

simples visita de uma companhia teatral europeia a uma cidade do país assumia uma 

significação de acontecimento cultural marcante na vida de uma geração; por outro lado, o 

povo era reduzido a uma referência negativa, símbolo do atraso, atribuindo-se significado 

nulo à herança cultural não europeia e recusando-se valia à sua criatividade artística; 

desprezado pelas elites, o povo continuava em seu processo formativo com considerável 

autonomia, o que permitiu que as raízes não europeias de sua cultura se consolidassem e 

que sua força criativa se expandisse menos inibida, em face da cultura da classe dominante; 

a diferenciação regional do Brasil se deve essencialmente à autonomia criativa da cultura de 

raízes populares (FURTADO, 1984). 

A assunção de sua própria identidade pelos brasileiros, como de qualquer outro 

povo, é um processo diversificado, longo e dramático, sendo que há mais de um século os 

seus intelectuais agonizam sobre a identidade nacional (RIBEIRO, 2003; SKIDMORE, 

2001). 

 A tradição e a experiência ensinam que toda cultura só absorve, assimila e 

elabora em geral os traços de outras culturas, quando estes encontram uma possibilidade 

de ajuste aos seus quadros de vida (HOLANDA, 1995). Nesse contexto, a cultura brasileira 

parece ser um ajuste de variadas culturas, em processo de constante diálogo e trocas, nem 

sempre consensual, o que sempre requereu do Estado uma sensibilidade aguçada quando 

tentou normatizar, no plano jurídico, esse universo multifacetário. 

Por outro lado, é da natureza da norma jurídica a normatização de 

comportamentos, universalizando-os (BOURDIEU, 2010). Qualquer disciplina no campo da 

cultura é arriscada exatamente para não se engessar sua diversidade, colocando-se a 

norma jurídica como forma de conter os dissensos culturais e suas lutas simbólicas.  

A Semana de Arte Moderna de 1922 já havia alertado a necessidade de o Brasil 

afirmar a sua identidade. No entanto, no plano estatal, essa afirmação parece só ter vindo 

com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, em 1933, 

no governo de Getúlio Vargas. 

Com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN 

parece ter havido a tomada de consciência de que trata Pierre Bourdieu (2010), para quem 

a destruição do poder de imposição simbólico radicado no desconhecimento supõe a 

tomada de consciência do arbitrário, com a revelação da verdade objetiva, que aniquila a 

crença, na medida em que o discurso heterodoxo destrói as falsas evidências, 



 

 

                  

neutralizando-se o poder de desmobilização, podendo tornar atual o poder potencial das 

classes dominadas.  

A Semana de Arte Moderna, em 1922, e a criação do Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, em 1933, parecem, dessa forma, representar, no 

plano social e jurídico, respectivamente, símbolos de afirmação de uma identidade cultural 

própria que necessitava de proteção estatal, já que até então nossos padrões eram 

eminentemente europeus, principalmente franceses2.  

Ao fazer uma digressão sobre a pré-história do turismo no Brasil, o mesmo diz 

que não havia em nosso passado qualquer traço de valorização da cultura brasileira, seja 

em suas manifestações materiais ou imateriais, de forma a considerar qualquer objeto ou 

artefato, passível de ser considerado como atrativo cultural, da maneira entendida hoje, pois 

a concepção de cultura de então situava a produção brasileira num patamar inexistente3.  

Não se pode esquecer, por outro lado, que essa tomada de consciência se deu 

em momento no qual a industrialização, alterando o cenário urbano, provocaria uma 

sequência de alterações na sociedade brasileira, já que as cidades e as vilas da era 

colonial, correspondentes à civilização agrária, eram, tipicamente, centros de dominação 

colonial criados, não raras vezes, por ato expresso da Coroa para defesa da costa, o que 

aconteceu com Salvador, Rio de Janeiro, São Luís, Belém e outras (RIBEIRO, 2003).  

Já os núcleos urbanos, cidades e vilas, grandes ou pequenas, eram polos de 

reprodução cultural de outros povos, constituindo-se em agências de uma civilização 

agrário-mercantil, cujo papel fundamental era gerir a ordenação colonial da sociedade 

brasileira, integrando-a no corpo das tradições religiosas e civis da Europa pré-industrial e 

fazendo-a render proventos à Coroa portuguesa; os núcleos urbanos eram centros de 

                                                 
2
 Para Haroldo Leitão Camargo (2007, p. 59),”Nossos bens patrimoniais, tanto quanto a noção de 

patrimônio, ainda não haviam sido inventados. Colocado o patrimônio como invenção social, isto é, 
dotado de uma origem historicamente identificável, é igualmente possível e desejável para as 
finalidades que ora nos ocupam considerar na mesma medida o turismo”. 
3
 “Nem se preocupavam também, portugueses e brasileiros, com essas coisas, pois aquilo que havia 

à sua volta apenas continuava a ter valor de uso, sem maiores cogitações de outras funções ou um 
outro valor qualquer. Depois, o que havia nesse terreno, que atualmente consideramos 
manifestações de engenhosidade e arte, comparado à produção europeia, era à época, para quase 
todos, brasileiros e estrangeiros, sinônimo de rusticidade e atraso. Todas as manifestações materiais, 
como as artísticas, eram pensadas em paralelo com o desenvolvimento técnico, sinônimo de 
progresso. O que por aqui havia, julgava-se acanhado, ou velho e ultrapassado, como a própria arte 
sacra barroca! Em contrapartida, para os fiéis, igrejas, imagens, pinturas e alfaias eram só objetos 
sagrados que os remetiam ao culto, situavam-se numa outra esfera, estritamente religiosa, totalmente 
fora de outras cogitações que se colocassem além dos fins a que se destinavam. Patrimônio? Eram 
apenas posses de indivíduos, de famílias, de comunidades, da Igreja ou da Coroa. Será preciso 
esperar as primeiras décadas do século XX para valorizá-lo, pensá-lo original e atrativo, nele 
reconhecendo o diferencial da cultura brasileira no contexto de outras culturas” (CAMARGO, 2007, p. 
59). 



 

 

                  

imposição de ideias e das crenças oficiais e defesa do velho corpo de tradições ocidentais, 

não se constituindo em núcleos criadores de uma tradição própria (RIBEIRO, 2003)4.  

Se a cultura não é apenas um código nem mesmo um repertório comum de 

respostas aos problemas recorrentes, mas um conjunto comum de esquemas fundamentais 

previamente assimilados e a partir dos quais se articula, segundo uma „arte da invenção‟ de 

forma analógica à da escrita musical, com uma infinidade de esquemas particulares 

diretamente aplicados a situações particulares (BORDIEU, 2002), pode-se dizer que 

portugueses e outros europeus, em menor escala, indígenas e negros, aqui, conseguiram 

demonstrar, não sem sangue derramado, que a cultura é permanente troca entre desiguais, 

o que pressupõe a existência de certa liberdade política da qual fala Amartya Sen (2000), a 

fim de que se respeitem as minorias e se fomente o diálogo. 

Se a democracia brasileira parece ter sido um grande mal entendido (HOLANDA, 

1995), à semelhança de suas congêneres latinas, que conquistaram, no plano jurídico, a 

independência, no século XIX, não por uma ideologia colonial ou iniciativa política, mas em 

decorrência das fraquezas e infortúnios políticos de Portugal e Espanha (LANDES, 2002), 

desse mal entendido, sem ufanismos, parece ter surgido algo surpreendente e inesperado 

ao mundo, uma cultura ímpar e pujante, altamente diversificada e que consegue dialogar 

internamente sem sectarismos. Enquanto algumas nações digladiavam-se internamente sob 

discursos de afirmação étnica, o Brasil se reconhecia multicultural.  

Em seu processo de desenvolvimento econômico, o Brasil parece ter aliado a 

invenção ou redescoberta de seu patrimônio cultural, que passou a ser utilizado como forma 

de afirmação de sua identidade multifacetária. Ao descobrir que a sua diversidade cultural e 

a sua miscigenação não eram elementos negativos, mas, contrariamente, positivos, a 

cultura brasileira deu um forte contributo ao processo de desenvolvimento ao impulsionar a 

estima de uma nação que precisava se afirmar. 

No entanto, essa afirmação cultural, ao chegar ao plano estatal, teve que se 

deparar com uma estrutura burocrática historicamente viciada, o que, tempos depois, iria 

repercutir no insucesso das políticas culturais e patrimoniais que seriam implantadas pelo 

Estado. As ideias weberianas a respeito de burocracia encontraram um ambiente 

administrativo marcado pela pessoalidade, personalismo, além de um excessivo culto à 

forma em detrimento da resolução gerencial dos problemas administrativos em torno da 

                                                 
4
 Ensinava Darcy Ribeiro (2003, p. 218) que “dentro desse contexto social jamais se puderam 

desenvolver instituições democráticas com base em formas locais de autogoverno. As instituições 
republicanas, adotadas formalmente no Brasil para justificar novas formas de exercício do poder pela 
classe dominante, tiveram sempre como seus agentes junto ao povo a própria camada proprietária. 
No mundo rural, a mudança do regime jamais afetou o senhorio do fazendeiro que, dirigindo a seu 
talante as funções de repressão policial, as instituições da propriedade na Colônia, no Império e na 
República, exerceu sempre um poderio hegemônico”. 



 

 

                  

execução das políticas públicas. A nossa burocracia parece não ter sabido se adequar ao 

caráter multifacetário da cultura nacional, o que parece ter prejudicado a elaboração e a 

execução das mais diversas políticas culturais que seriam traçadas pelo Estado. 

Não bastasse isso, a burocracia brasileira parece ter sufocado as pretensões de 

diálogo entre o Estado e a sociedade civil, o que daria ensejo, futuramente, à inadequação 

entre as políticas culturais que seriam traçadas e aquelas efetivamente implantadas, 

concentrando-se aquelas em demasia nas mãos do Estado. 

III – UMA RELEITURA SOBRE O FENÔMENO BUROCRÁTICO BRASILEIRO E A 

NECESSIDADE DE UM FEDERALISMO PATRIMONIAL SOLIDÁRIO 

Ao estudar o fenômeno burocrático, Michel Crozier (1981) lembra que o 

problema do poder sempre constitui um problema difícil para a sociologia das relações, já 

que as relações humanas que se estabelecem quando ocorrem os fenômenos de poder não 

costumam ter a simplicidade e tampouco a previsibilidade dos esquemas de comportamento 

do tipo estímulo-resposta, aos quais tanto se dedicam os psicólogos sociais. Aquilo que a 

legislação prevê está sujeito aos temperamentos humanos, o que evidentemente 

influenciará o desempenho do fenômeno burocrático. 

O fenômeno burocrático, de acordo com Salviana Pastor Santos Sousa (1995), 

possui diversas concepções as quais guardam relação com o direito, o que influenciará na 

aplicação da política patrimonial. Uma primeira concepção seria a marxista, de cunho 

predominantemente negativo, segundo o qual o vocábulo burocracia designa criticamente 

uma das formas de expressão do estado capitalista; a segunda concepção seria a 

weberiana, para quem a burocracia é entendida como uma forma racional de organizar o 

esforço humano, fazendo interagir recursos e ação humana, na busca de um determinado 

escopo; a terceira seria a concepção administrativo-organizacional, que teve como expoente 

Taylor, para quem a burocracia consiste na práxis eficiente da administração pública, dando-

se conotação normativa, delimitadora de sua competência e os critérios de ascensão e 

carreiras dos funcionários.  

Neste trabalho, preferiu-se privilegiar a visão weberiana de burocracia, por 

considerar que o Brasil, em virtude da sua herança patrimonialista, parece que jamais 

conseguiu se adequar a tal fenômeno, o que o impede, atualmente, de alcançar um estágio 

mais avançado do modelo burocrático, que seria o gerencial. 

O fenômeno burocrático representou uma conquista para o Estado moderno, 

pois através dele incidiu a ideia republicana de impessoalidade dos atos públicos, já que foi 

influenciado pelas necessidades das progressivas exigências apresentadas à administração 

e à complexidade cada vez maior da civilização (WEBER, s/d), mostrou-se como fenômeno 



 

 

                  

inevitável e perfeitamente compatível com as instituições democráticas, por implicar na 

soberania da legislação; de modo contrário, os funcionários seriam déspotas irresponsáveis 

e arbitrários enquanto os juízes se mostrariam caprichosos e inconstantes (MISES, 2013).  

Apresentando-se a gestão burocrática como um sistema democrático de 

administração de acordo com a lei, ela não é em si mesma nem boa nem má, tratando-se 

apenas em um método de gestão que pode ser aplicado a diferentes esferas da atividade 

humana (MISES, 2013). 

Registre-se, ainda, que a visão weberiana de burocracia não é algo atrelado 

apenas às comunidades políticas e eclesiásticas do Estado, mas também às instituições 

privadas de economia capitalistas mais avançadas, baseadas no princípio da hierarquia de 

cargos e de diversos níveis de autoridade, que implicam subordinação organizada e com 

possibilidade de um procedimento de revisão dos atos dos funcionários subordinados, 

organizados em “repartição”, no setor público, ou “escritório”, setor privado (WEBER, s/d).  

Ao tratar a respeito da concepção weberiana de burocracia, Salviana Pastor 

Santos Sousa (1995) recorda que Max Weber (s/d) retira do termo burocracia o seu sentido 

puramente negativo na medida em que, partindo de uma concepção compreensiva da 

realidade, entende que essa organização como necessária ao funcionamento do Estado 

moderno5.  

Uma das vantagens da burocracia seria obrigar seus agentes a se submeter a 

um processo de aprendizado constante, permitindo-lhes adquirirem especialização em 

determinados assuntos, expertise; tais sujeitos monopolizariam as informações 

substantivas, essenciais ao funcionamento das instituições particulares e ao seu processo 

comunicativo com outras estruturas vitais na sociedade (SOUSA, 1995), mostrando-se ainda 

como necessários ao respeito dos direitos individuais6.  

O que chama atenção em relação ao fenômeno burocrático e a sua relação com 

o direito, seja no momento da elaboração das normas jurídicas, seja na sua aplicação, é o 

desvirtuamento que pode ocorrer caso a burocracia seja acometida de patologias. Nesse 

                                                 
5
 Ludwing von Mises (2013, p. 68), ao comentar os equívocos em se confundir a burocracia com os 

efeitos da expansão do Estado, já advertia: “O que muitos consideram hoje como um mal não é a 
burocracia enquanto tal, mas sim a expansão da esfera a que se aplica a gestão burocrática. Esta 
expansão é uma inevitável consequência da progressiva restrição que a liberdade do cidadão, da 
tendência inerente a política econômica e social de nossos dias em substituir a iniciativa privada pelo 
controle do governo. A gente condena a burocracia, mas o que realmente tem na mente são os 
intentos de construir o Estado socialista e totalitário”. 
6
 Nas palavras de Max Weber (s/d, p. 78), “somente a burocratização do Estado, a da lei em geral, 

oferece uma possibilidade determinada de diferenciar drástica e conceitualmente uma ordem legal 
“objetiva” dos “direitos subjetivos” do indivíduo garantidos por aquele: separar o direito “público” do 
direito “privado”. O direito público regula as inter-relações da autoridade pública e suas relações com 
os “governados”; o direito privado regula as relações mútuas dos governados. Esta separação 
conceitual implica a separação conceitual do “Estado”, como depositário abstrato de direitos 
soberanos e produtor de “normas legais”, de toda “autoridade” pessoal dos particulares”. 



 

 

                  

ponto, Salviana Pastor Santos Sousa (1995) lembra que dentre as patologias mais 

comumente identificadas como passíveis de inibir o exercício eficiente do trabalho 

institucional podem se destacar: o corporativismo, que tem como lógica a autoproteção dos 

funcionários em detrimento dos objetivos finalísticos da instituição; a morosidade nas 

decisões; a ausência de uma política de qualificação, o que inibe a formação de quadros 

qualificados e provoca cortes nos fluxos de informações; a adoção de decisões orientadas 

por critérios clientelísticos ou afetivos; e a reduzida flexibilidade das ações, que não permite 

a incorporação de elementos que favoreçam os processos avaliativos. 

No caso do Brasil, o Estado parece ter carregado a pecha de perverter as ideias 

clássicas de burocracia e de fomentar privilégios senhoriais, fatores que, aliados a outros, 

impedem a plena execução das mais diversas políticas públicas. Tal fato, em verdade, é 

uma herança histórica, na qual a aparelhagem burocrática do Estado, juntamente com uma 

sistemática administração centralizadora e padronizada, formou uma ala da classe 

dominante, ala esta correspondente aos fidalgos e cortesãos (SALDANHA, 1978; FAORO, 

2001), que dominaram o uso da máquina estatal7.  

Porém, é preciso esclarecer que a burocracia não constitui em si um mal; a 

deturpação da racionalidade burocrática weberiana pelo ranço patrimonialista parece ter 

sido o grande problema da emergente burocracia brasileira, pois a adoção de práticas 

burocráticas se deu sem que se rompesse com o modelo de afinidade/familiaridade 

daqueles que administravam o Estado. Recorrendo a um raciocínio de tipo universal, Michel 

Crozier (1981) já alertava que quaisquer que pudessem ser seus outros traços 

característicos, o principal defeito de um sistema de organização burocrática parece ser a 

falta de flexibilidade e a dificuldade enfrentada para se adaptar a um ambiente em perpétua 

transformação. 

Para Max Weber (1999), do ponto de vista social, a dominação burocrática 

significa, em geral: a) tendência ao nivelamento no interesse da possibilidade de 

recrutamento universal a partir de profissionais mais qualificados; b) tendência à 

plutocratização no interesse de um processo muito extenso de qualificação profissional; c) 

dominação da impessoalidade formalista, sem ódio e paixão, sem considerações pessoais, 

de modo formalmente igual para cada interessado. O Estado burocrático weberiano parece 

se assemelhar a um estado de legalidade. Porém, além de legalidade, exige-se do Estado a 

                                                 
7
 Ensina Raymundo Faoro (2001, p. 102) que “o patrimonialismo, organização política básica, fecha-

se sobre si próprio com o estamento, de caráter marcadamente burocrático. Burocracia não no 
sentido moderno, como aparelhamento racional, mas da apropriação do cargo – o cargo carregado 
do poder próprio, articulado com o príncipe, sem a anulação da esfera própria de competência. O 
Estado ainda não é uma pirâmide autoritária, mas um feixe de cargos, reunidos por coordenação, 
com respeito à aristocracia dos subordinados”. 



 

 

                  

eficácia e o planejamento, a fim de se fortalecer seu componente tecnocrático, sob pena de 

incidir a crise da racionalidade.  

Assim, o problema crônico e histórico do burocratismo brasileiro traz 

repercussões sérias nas políticas públicas culturais, no que se inclui a patrimonial. Adotou-

se um sistema de Federação no qual três entes (União, Estados e Municípios) detêm 

competência para tratar sobre a questão patrimonial (RODRIGUES, 2008)8. 

Ocorre que nenhum desses entes parece cumprir sequer minimamente o 

catálogo normativo de suas atribuições; dialogar parece um caminho difícil e corroído por 

disputas políticas e burocráticas dos agentes que deveriam zelar pela preservação do 

patrimônio cultural brasileiro. 

Assim, um dos problemas da política patrimonial brasileira parece estar na falta 

de articulação entre os três entes federados, que parecem não dialogar entre si, ou, quando 

firmam diálogos não costumam cumprir os acordos formais, sejam aqueles efetuados no 

plano legislativo ou administrativo, deixando-se não raras vezes nas mãos do Judiciário a 

resolução de problemas, que parece incorporar o mítico juiz Hércules do qual tratou Ronald 

Dworkin (2003). 

A lógica da existência de um patrimônio cultural comum, seja da humanidade, 

seja nacional, pressupõe um rechaço à homogeneização cultural. Dada à superação da 

normalidade do patrimônio nacional, o patrimônio comum da humanidade pressupõe uma 

singularidade a atrair a proteção da comunidade internacional, que necessita de um regime 

híbrido de proteção, sujeitos às competências soberanas do Estado nacional, a qual se 

mantém respeito, mas que sofrem limitações em seus direitos reais sobre tais bens, ante o 

interesse da comunidade internacional em protegê-los e conservá-los, dando-se assistência 

técnica e financeira aos mesmos, através de mecanismos de assistência (PUREZA, 2002). 

                                                 
8
 Mas, do aspecto econômico e cultural, em que consistirá o federalismo brasileiro? Para Celso 

Furtado (1984, p. 45-46), “Federalismo é o conceito mais amplo que tem sido utilizado para expressar 
a ideia de que a organização política deve basear-se na solidariedade e cooperação e não na 
compulsão [...] Na Europa a história do federalismo está diretamente ligada à busca de formas de 
convivência social de um grupo de nacionalidades ligadas por vínculos históricos, no quadro de uma 
organização estatal. [...] Desta forma, a luta pelo federalismo tem sido, na Europa, reflexo da 
aspiração profunda de preservação da identidade de grupos étnicos ou culturais com história própria. 
Não é de admirar, portanto, que essa luta se haja intensificado em nossos tempos, quando as 
agressões da indústria da cultura tendem a esterilizar a capacidade criativa em benefício da 
homogeneização dos mercados.  Em nosso país a luta pelo federalismo está principalmente ligada às 
aspirações de desenvolvimento das distintas áreas do imenso território que o forma. Não se coloca 
sobre nós o problema de choque de nacionalidades, de agressões culturais ligadas a disparidades 
étnicas ou religiosas. Mas sim o da dependência econômica de certas regiões com respeito a outras, 
de dissimetrias nas relações econômicas, de transferências unilaterais de recursos encobertas em 
políticas de preços administrados. É dessa ótica que devemos considerar o problema de nossa 
organização política. Não que as distintas regiões de nosso país careçam de identidade própria. É 
exatamente na diversidade dessas regiões que estão as raízes de nossa riqueza cultural. Mas a 
preservação dessa diversidade e riqueza exige que o desenvolvimento material se difunda por todo o 
território nacional”. 



 

 

                  

Ocorre que o Estado brasileiro adota o Federalismo, atribuindo aos três entes a 

responsabilidade pela conservação do patrimônio comum, no que andou bem a Constituição 

Federal (art. 23, IV e V c/c 215, § 1º), ao adotar esse solidarismo patrimonial (CUNHA 

FILHO, 2010), o qual se denomina de princípio da gestão patrimonial cooperativa, que, 

infelizmente, não parece se efetivar no plano prático. 

A ideia do constituinte deve ser implementada pelo Estado e à sociedade civil, 

de forma organizada ou não, cabe a exigência do seu cumprimento. No entanto, como 

herança do burocratismo abrasileirado, parece faltar ao Estado, de maneira geral, um poder 

de negociação e articulação entre os respectivos entes, bem como parece haver uma 

centralização elevada da política patrimonial em mãos da União, decorrentes das omissões 

históricas dos Estados e Municípios em assuntos patrimoniais, deixando-se, atualmente, os 

gestores locais sem poderes de negociação ou, por outro lado, quando estes podem 

negociar preferem se omitir e aguardar que a União e seus órgãos e entidades decidam por 

eles. 

A atitude dos gestores patrimoniais brasileiros, não raras vezes, parece 

desconhecer a lógica burocrática. Sabe-se que nenhuma organização, no que se inclui o 

Estado, pode funcionar bem sem impor sérias restrições ao poder de negociação de seus 

membros, poder esse que concede a alguns indivíduos a liberdade de ação suficiente para 

que possam solucionar os conflitos e reivindicações contraditórias, e impor decisões que 

venham a beneficiar o desenvolvimento do conjunto da organização, pois toda ação 

cooperativa coordenada exige que cada partícipe possa contar com um grau suficiente de 

regularidade por parte dos outros parceiros, através do qual se denomina conformidade, que 

pode ser obtida através de pressão ou boa vontade (CROZIER, 1981).  

No caso brasileiro, parece haver uma excessiva omissão dos Municípios em 

desempenhar fielmente a política urbana, inclusive aquela que envolve a política patrimonial 

de bens culturais edificados, objeto desta pesquisa, pois tem sido tendência, nas mais 

diversas políticas públicas, que as decisões públicas sejam adotadas, se possível, pelas 

instâncias mais próximas dos cidadãos, a exemplo dos entes locais, favorecendo-se maior 

participação, transparência e controle sobre as ações do poder público (PORRAS 

RAMÍREZ, 2001), no que se inclui a política patrimonial. 

O Município é o marco, por excelência, da convivência civil, devido aos 

interesses que lhe são próprios e pela espontaneidade dos agrupamentos humanos, 

erigindo-se como a principal e primária entidade territorial na qual se produz a interação de 

direitos e liberdades individuais; a partir do Município, local de serviços, bens, instalações, 

elementos e infraestruturas se derivam um conjunto de relações humanas denominadas de 

convivência, relações que precisam de uma série de regras para que possam ser efetivadas, 



 

 

                  

fundadas no princípio do respeito aos direitos e liberdades legítimos dos demais (ORTUÑO 

RODRIGUEZ, 2010). 

Para agravar o quadro, o diálogo com a sociedade civil parece ser bastante 

incipiente, o que, de outro modo, poderia dar maior legitimidade e eficácia para as políticas 

culturais/patrimoniais. Se a sociedade civil interessada não é consultada a respeito das 

políticas que lhes afetarão diretamente, parece bastante óbvio que aquelas não se 

mostrarão plenamente eficazes, ou seja, não sairão dos organogramas burocráticos 

traçados pela tecnocracia cultural. 

A cultura e suas diversas formas de expressão merecem a proteção do Estado 

porque pode contribuir enormemente com o processo de desenvolvimento de uma 

sociedade. Ora, se a cultura pode apresentar somas ao processo de desenvolvimento, 

fomentando a estima de uma sociedade que pretende se enxergar desenvolvida, não só 

econômica, social e politicamente, mas inclusive culturalmente, não podem as políticas 

culturais estar dissociadas da sociedade civil e engessadas por obsoletas práticas 

burocráticas em que os três entes federativos (União, Estados e Municípios) não 

conseguem dialogar entre si ou no qual apenas um desses entes tem voz, enquanto os 

outros se omitem. 

Uma sociedade que tenha pretensão de alcançar níveis satisfatórios de 

desenvolvimento deverá estar apta para reconhecer os seus valores culturais, sob pena de 

comprometer as outras faces do direito ao desenvolvimento (econômico, social e político). E 

um traço decisivo para se reconhecer que o desenvolvimento cultural está sendo alcançado 

parece estar em se verificar a eficácia das políticas traçadas na referida área, ou seja, 

averiguar se as mesmas superaram o plano burocrático e se correspondem aos anseios de 

uma sociedade civil minimamente esclarecida e que tenha participado da elaboração de tais 

políticas. 

IV- CONCLUSÃO 

O trabalho analisou a relação entre Estado e cultura, principalmente em 

momento histórico no qual o Estado brasileiro despertou para a questão cultural, como 

forma de diminuir os dissensos da sociedade nacional em período de ascensão econômica. 

Para levar adiante o seu projeto cultural, o Estado Novo buscou na 

intelectualidade brasileira um projeto que descobrisse ou redescobrisse uma identidade 

própria. 

Dessa forma, o Estado teve que se valer do fenômeno da burocracia, instituindo 

órgão responsável pela questão da cultura e do patrimônio nacional, o Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artísitico Nacional – SPHAN. 



 

 

                  

No entanto, a burocracia patrimonial brasileira, não diferente de outros setores, 

acabou incidindo em vícios históricos em torno da gestão das políticas públicas, o que 

acabou dissociando os anseios patrimoniais da sociedade das políticas praticas pelo 

Estado. 

Com a Constituição de 1988, pode-se dizer que houve uma nova diretriz em 

torno da questão patrimonial, no qual se preconiza uma gestão solidária da política 

patrimonial, ainda de difícil concretização, haja vista a falta de articulação entre os diversos 

entes entre si (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e ente aqueles e a sociedade 

civil. 

Tal desarticulação parece se dar em virtude da incompreensão do fenômeno 

burocrático na Administração brasileira, ainda fortemente atrelada a um paradigma de 

pessoalidade e favorecimentos, o que coloca em segundo plano o objetivo das políticas 

públicas. 

O trabalho encerra expondo a necessidade dos Municípios brasileiros tomarem 

uma postura mais ativa na articulação das políticas patrimoniais junto com as sociedades 

civis interessadas, haja vista que são os mesmos os entes que estão mais próximos dos 

anseios da comunidade. 
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