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É cer to que se pode fa lar, hoje, de “pa tri mô nio” como uma área de es tu -
dos ou como um tipo de ad mi nis tra ção vol ta da para a pro mo ção de tra di ções,
me mó ri as e lu ga res, e mo bi li za da tan to para a pro du ção de sa be res quan to para
as co me mo ra ções cí vi cas e o co mér cio de pro du tos, como os tu rís ti cos. Em to das
es sas prá ti cas ins cre ve- se a ne ces si da de de pre ser va ção, ine ga vel men te li ga da à
bus ca de uma au ten ti ci da de de uma he ran ça co le ti va.

Ao de i xar de ser de fi ni do como uma co le ção de obras ca nô ni cas, “pa tri -
mô nio”, nes ta acep ção con tem po râ nea, re me te à di ver si da de cul tu ral das prá ti -
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cas so ci a is. No en tan to, essa con cep ção, por mais que cons ta tá vel em es ca la oci -
den tal, não pode res pon der às in da ga ções so bre as pró pri as re pre sen ta ções que a
no ção ve i cu la, so bre tu do nos dis cur sos vol ta dos para a pre ser va ção, nem tam -
pou co das prá ti cas que as en se ja ram. Daí a ne ces si da de de uma pers pec ti va que
dê con ta da ló gi ca es pe cí fi ca de prá ti cas e dis cur sos em tor no de “pa tri mô nio”,
no in te ri or de di fe ren tes re gi mes de re pre sen ta ção em que fo ram ope ra dos, evi -
den ci an do o seu ca rá ter tan to ima gi ná rio quan to ins ti tu ci o nal e, as sim, os seus
di ver sos sen ti dos his tó ri cos.

São es ses os pres su pos tos le gí ve is no li vro Os ar qui te tos da me mó ria, de
Már cia Chu va, que pen sa a cons tituição de um pa tri mô nio cul tu ral no Bra sil,
não na tu ral men te na ci o nal, mas como es co lha lo ca li zá vel e his to ri ca men te ex -
pli cá vel das ins ti tu i ções au to ri za das, no con sen so so ciocul tu ral e so ci o po lí ti co
dos anos 1930-1940.

A inte li gên cia do li vro de Chu va está, an tes de mais nada, na sua afir ma -
ção de que “pa tri mô nio” é um locus em que con ver gem prá ti cas e re pre sen ta ções
cor res pon den tes aos mais va ri a dos pro gra mas po lí ti cos es ta ta is. As lu tas de re -
pre sen ta ção, em di ver sos âm bi tos, que mar ca ram a his tó ria do Insti tu to do
Patri mônio His tó ri co e Artís ti co Naci o nal, des de os seus pri mór di os, ti ve ram
como fru tos, no mí ni mo, a in ven ção dos seus pró pri os ob je tos, das suas fer ra -
men tas e, até mes mo, da sua com pe tên cia. 

Nes se sen ti do, a tese de Chu va foi cons tru í da a par tir de duas di fe ren ças
– me lhor di zen do, in di fe ren ças – fun da men ta is. Em pri me i ro lu gar, ao con ce ber
“pa tri mô nio” como um lo cus de lu tas de re pre sen ta ção, de fi ne as prá ti cas pa tri -
mo ni a is, a des pe i to da in sis tên cia ge ne ra li za da do uso da ca te go ria faci li ta do ra
de “lu gar de memória”, qua se au to ma ti camen te co la da à de “patri mô nio” no
con jun to dos es tu dos cul tu ra is. Em segun do lu gar, recu sa, por as sim di zer, todo
o ca rá ter co me mo ra ti vo e pe da go gi zan te as su mi do, nas úl ti mas dé ca das, em dis -
cur sos – pro du zi dos e con su mi dos den tro e fora da uni ver si da de – em tor no de
“pa tri mô nio”, in clu si ve da ins ti tu i ção pa tri mo ni al em suas implicações
mercadológicas.

Sem dú vi da, as prá ti cas co me mo rativas dos pa tri mô ni os na ci o na is fo -
ram fun da men ta is para o triun fo do Mu seu e do Pa tri mô nio, nas úl ti mas dé ca -
das, em es ca la mun di al. A con so li da ção de uma noção de pa tri mô nio – ao lado da 
fi xa ção de uma con cep ção uní vo ca de me mó ria como cons ciên cia pa tri mo ni al –
fez com que se mul ti pli cas sem os em preendi men tos edi to ri a is, das te ses dou to -
ra is aos gui as de tu ris mo. É as sim que, das fes tas co me mo ra ti vas aos tex tos, se es -
ten de uma va ri e da de de prá ti cas e de ob je tos como ma ni festa ções ir re cu sá ve is de 
uma “ra zão pa tri mo ni al”.1 Mas, como mos tra Chu va, o fe nô me no é re sul ta do de
um ver da de i ro es for ço de agen tes do Esta do, atu an tes no bojo de po lí ti cas cul tu -
ra is pa tri moniali zan tes e da in ven ção de ob je tos patrimonializáveis.
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A es co lha da pers pec ti va so ci o ge né ti ca que tor na vi sí vel tais emer gên-
cias é to tal men te jus ti fi cá vel, como se pode per ce ber, nes sas duas diferen ças ins -
ta u ra das pelo tra ba lho de Chu va. Lon ge, em suma, de toda tri vi a li da de con cei-
tual e das evi dên ci as de uma pe da go gia do ge nu i na men te “nos so”, o exer cí cio
des na tu ra li zan te de Chu va se con cen tra acer ta da men te na de fi ni ção do “ser vi -
ço” do Pa tri mô nio Históri co e Artís ti co Na ci o nal. 

A pers pec ti va an tro po ló gi ca sur ge, de sa í da, na aten ção vol ta da, no li vro,
para os ges tos cons ti tu in tes da ro ti ni za ção do ser vi ço. Se gun do Chu va, a ro ti ni -
za ção das prá ti cas de pre ser va ção, no Bra sil, re sul tou na ins ti tu ci o na li za ção da
pro fis são de ar qui te to como res pon sá vel pela te má ti ca do pa tri mô nio his tó ri co e
ar tís ti co na ci o nal. A cen tra li da de qua se ex clu si va da pro fis são de ar qui te to nas
prá ti cas de pre ser va ção pode ser ex pli ca da, em gran de par te, pelas re la ções exis -
ten tes en tre esses pro fis si o na is que se es ta be le ce ram na di re to ria e em car gos
cen tra is do IPHAN. A im por tân cia da fi gu ra do ar qui te to aca bou por pri vi le gi ar
a pre ser va ção de bens ma te ri a is que re me tes sem às su pos tas ori gens da pro fis são
de ar qui te to no Bra sil, como prá ti ca ge nu i na men te bra si le i ra.

A pa tri mo ni a li za ção mas si va atra vés da prá ti ca do tom ba men to de bens
ma te ri a is, apo i a da na atri bu i ção de va lor es té ti co-ar qui te tô ni co – mais até do que 
his tó ri co –, é a evi dên cia his tó ri ca do pa pel exer ci do, des de sem pre, pe los ar qui -
te tos como agen tes por ex ce lên cia dos ser vi ços de tom ba men to e pre ser va ção,
não ex clu si vo ao caso brasileiro.

Mu i to além da pes qui sa no tá vel e do recur so a fon tes sig ni fi ca ti vas para
a re fle xão so ci o ge né ti ca, é evi den te, no tra ba lho de Chu va, a veia ta xo nômica ou
in ven ta ri al ne ces sá ria a uma ar que o lo gia dos ob je tos his to ri ca men te ele i tos em
meio às lu tas de re pre sen ta ção em tor no do pa tri mô nio na ci o nal. Pen sa dos re la -
ci o nal men te, esses in ven tá ri os – de bens imó ve is, de ca te go ri as, de lu ga res, de
agen tes – re ve lam ra ci o na li da des ina u di tas, con fi gu ra das na his tó ria do Esta do
bra si le i ro dos anos 1930-1940. Assim, a ri que za de in for ma ções dos cin co ane xos
que traz o li vro não equi va le so men te à con fir ma ção do tra ba lho ob ses si vo de co -
le ta fe i to pela his to ri a do ra, mas, an tes, da efi cá cia das ações en se ja das no
SPHAN (de po is IPHAN), em um mo men to cru ci al de sua his tó ria que foi o
Esta do Novo. 

Chu va foi, ela mes ma, fun ci o ná ria, anos a fio, do IPHAN. Po rém, não há
nes te li vro qual quer tra ço de en do ge nia, se não o uso do per ten ci men to para a com -
pre en são do va lor he u rís ti co do jogo de re la ções in tra-ins ti tu ci o nal. Assim, o per -
ten ci men to, ao con trá rio, fa vo re ceu a aná li se, fa zen do com que a au to ra usu fru ís se
do pri vi lé gio do pon to de vis ta, tido como vis ta a par tir de um pon to, como su ge re
uma (boa) so ci o lo gia das prá ti cas cul tu ra is em que ela se mos tra tre i na da.

Já se pode su por que a tare fa dessa tese tar di a men te tor na da li vro será,
pro vavelmen te, a de re con fi gu rar o cam po dos es tu dos de patri mô nio, e em mais
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lar ga es ca la da his tó ria das prá ti cas cul tu ra is, ou mes mo da his to ri o gra fia, ain da
mer gu lha das na re i fi ca ção de apo ri as em torno da nacionalidade brasileira.

O exer cí cio crí ti co fe i to aqui como re se nha deve ser lido em pa re le lo à
apre sen ta ção do li vro – aliás, ex ce len te – de Antô nio Car los de Sou za Lima, com
que tem to tal ade são, e, não me nos, em pa ra le lo com os usos pro por ci o na dos,
des de 1998, pelo tra ba lho de Chu va. De les são tes te mu nhos te ses, dis ser ta ções e
ar ti gos, os mais di ver sos. O li vro já nas ce as sim com tri bu to pres ta do, fir man do a 
cer te za de que, se gun do uma ima gem cara a Chu va, o ca mi nho será lon go e cri va -
do de ata lhos.

Notas

1. Cf. POULOT, Do mi ni que. Une his to i re
du pa tri mo i ne en Occi dent. Pa ris: PUF, 2006.
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