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RESUMO
Esta monografia disserta sobre a história das políticas patrimoniais relacionadas
aos bens imateriais no Brasil, com ênfase na Banda do bairro de Santana, que foi o
primeiro patrimônio imaterial preservado do município de São José dos Campos/SP.
Procura-se entender a relação entre a banda e o bairro de Santana, que deu nome
à corporação musical. Busca-se compreender como os patrimônios imateriais são
tratados pelos órgãos de preservação e investigar se as políticas públicas nacionais
voltadas a este tipo de patrimônio colaboram com a sua manutenção e preservação.
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RESUME
This monography talks about the history of the related equity policies for intangible
assets in Brazil, with emphasis in the district of Santana Band, which was the first
preserved intangible heritage of the city of São José dos Campos / SP. We wanted to
understand the relationship between the band and the Santana district, which gave its
name to the musical corporation. It seeks to understand how intangible assets are treated
by organ preservation and investigate whether national public policies aimed at this type
of heritage collaborate with their maintenance and preservation.
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Introdução
Cultura é tudo aquilo que foi criado, construído, apreendido, conquistado pelo
homem no curso de toda a sua História (TROTSKY apud. TEIXEIRA, David R.).

Segundo a Declaração do México de 1982,
a cultura deve ser considerada como o conjunto dos traços distintivos espirituais
e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo
social e que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras
de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças
(DECLARAÇÃO DO MÉXICO, 1982).

Apoiados nessa política foram criados órgãos de preservação em níveis mundial
como a Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO); o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em
escala nacional, com referência na Constituição Federal de 1988 nos artigos 215 e 216,
que deliberou sobre os bens materiais e imateriais. No nível estadual, compete ao
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico a
política de preservação (CONDEPHAAT).
No município de São José dos Campos, localizado no Vale do Paraíba Paulista,
foi criado em setembro de 1984 pela lei municipal número 2869/84, o Conselho
Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural
(COMPHAC). Todos estes órgãos relatam a importância da preservação de
manifestações culturais também no âmbito imaterial, por estes tentarem manter um
senso de identidade e continuidade. Compreende Patrimônio imaterial, segundo a
UNESCO,
as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os
instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que
as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como
parte integrante de seu patrimônio cultural
(http://portal.iphan.gov.br/bcrE/pages/conPatrimonioE.jsf?tipoInformacao=1).

Por estar enraizado no cotidiano das comunidades e vinculado ao seu território e
as suas condições materiais de existência, por ser um saber transmitido de geração em
geração e constantemente recriado e apropriado por indivíduos e grupos sociais como
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importantes elementos de sua identidade, o patrimônio imaterial é particularmente
vulnerável, uma vez que está ligado a indivíduos, portadores do saber que estão
suscetíveis a constantes transformações e a novas imposições do momento.
É sobre essa questão que se propõe analisar o conjunto musical, criado no bairro
de Santana na cidade de São José dos Campos, transformado em patrimônio imaterial
da cidade em 2014, pelo COMPHAC, pela lei número 9117/2014. O objetivo da
pesquisa consiste em observar, por meio de entrevistas realizadas no bairro de Santana e
no centro de São José dos Campos, se há ligação entre os joseenses e seu primeiro
patrimônio imaterial, a Banda de Santana.

Por ser morador da região norte, notei ausência de conhecimento acerca do novo
patrimônio preservado da cidade por familiares, amigos que também residem na região,
inclusive por pessoas ligadas ao Arquivo Público do município de São José dos
Campos, bem como no retorno da enquete realizada por instrumentos digitais. Esse
desconhecimento me despertou a curiosidade para realizar a pesquisa sobre o tema, qual
seja a Banda de Santana e sua relação com o bairro de Santana e a cidade de São José
dos Campos/SP, no período de 1949, criação da banda, até o ano de 2014, quando se
tornou patrimônio imaterial do município.

O estudo se insere na História Social, com ênfase na história cultural e
abordagem que compreende a história oral e pesquisas realizadas em diferentes
localidades da cidade de São José dos Campos. Para o desenvolvimento dessa pesquisa
foram utilizadas como fontes as cartas patrimoniais, livros e artigos referentes à cultura
imaterial, entrevistas orais com membros da banda e questionários aplicados em locais
variados na cidade de São José dos Campos, bem como foram feitas consultas a textos
ligados ao tema, disponibilizados em websites.

O estudo foi estruturado em três capítulos. No primeiro tratou-se sobre as
definições de cultura e patrimônio, possibilitando uma maior compreensão sobre o
tema, as políticas de patrimônio imaterial no Brasil, com um breve histórico acerca das
políticas de patrimônio cultural imaterial e sua constituição no país, assegurada pela
legislação brasileira. Nesse capitulo foram tratados os conceitos de patrimônio imaterial
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segundo os órgãos de preservação de nível mundial ao municipal, tais como, UNESCO,
IPHAN, CONDEPHAAT e COMPHAC e como cada um trata os patrimônios culturais
imateriais.

O segundo capítulo contém um breve histórico do bairro de Santana com
destaque as suas tradições. Notando que o bairro é um dos mais antigos de São José dos
Campos, a história da Banda de Santana, possui um rico material iconográfico, atrelado
aos depoimentos de alguns participantes da corporação musical, que relataram como
ocorreu a preservação do primeiro patrimônio imaterial da cidade. Esse capitulo
discorreu também acerca das possíveis formas de garantir a salvaguarda do patrimônio.

No terceiro e último capítulo, a pesquisa de campo elaborada com os munícipes
da cidade de São José dos Campos na região Central e no bairro de Santana, deu-nos a
dimensão da ligação entre a população com seus patrimônios culturais, sobretudo o
patrimônio imaterial.
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Patrimônio Imaterial no Brasil
1.1Definições de Cultura e Patrimônio.
Um patrimônio cultural pode ser incluído numa categoria quando é atribuído a
ele significados e sentidos que o transformam em referência para um determinado grupo
ou coletivo. O patrimônio cultural se identifica como um bem que une os indivíduos
como grupo, a partir de uma carga simbólica que pode ser imaterial ou intangível.
(CHUVA, Márcia, 2015, p. 25).

A palavra patrimônio vem do latim e significa, segundo o Dicionário Aurélio,
herança paterna; riqueza, na acepção figurativa; ou ainda complexo de bens (...)
suscetível de apreciação econômica, no sentido jurídico. (AURÉLIO, 2014).

Cecília Rodrigues dos Santos descreve que a palavra patrimônio está
historicamente associada à noção do sagrado, ou à noção de herança, de memória do
indivíduo, de bens de família. A ideia de um patrimônio comum a um grupo social,
definidor de sua identidade e enquanto tal merecedor de proteção, nasce no final do
século XVIII, com a visão moderna de história e de cidade. (BABELON e CHASTEL,
1994).

O conceito de patrimônio surgiu no período conhecido como Quinhentista, a
partir da reconstrução dos monumentos históricos destruídos pelos “bárbaros” na Idade
Média. A expressão ‘monumento histórico’ surge em 1790 com a coleção de
antiguidades nacionais de Aubin-Louis Millin, compreendendo todos os elementos que
possam ilustrar a identidade nacional (CARVALHO, MIRANDA, 2015, p. 3).
Como relata Pelegrini e Funari (2008, p. 28), o conceito de patrimônio cultural
foi associado nos séculos XVIII e XIX com a nação, a nacionalidade na forma de
monumentos, edifícios e outras formas de expressão.

O conceito de patrimônio comum da humanidade começou a ganhar notoriedade
com o advento da Primeira Guerra Mundial. O que se buscava, naquele momento era a
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elaboração e aprovação de um tratado internacional que vinculasse os Estados
contratantes a salvaguardar os bens considerados expressões da criação humana e que
estavam em perigo de desaparecimento pelos conflitos armados. O entendimento havido
na ocasião era o de que se fazia necessário à cooperação internacional e a colaboração
profissional para a conservação e restauração de bens tidos como importantes para a
memória e a história da humanidade.

O conceito de patrimônio foi então empregado na Convenção do patrimônio
cultural e natural da humanidade, proclamada pela UNESCO em 1972; num tratado
internacional que dispõe sobre a proteção de bens considerados de grande relevância
para o conjunto da humanidade, um legado a ser preservado e transmitido. Segundo essa
Convenção, esse patrimônio compreende;
Os monumentos. – Obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura
monumentais, elementos de estruturas de caráter arqueológico, inscrições,
grutas e grupos de elementos com valor universal excepcional do ponto de vista
da história, da arte ou da ciência; os conjuntos. – Grupos de construções
isoladas ou reunidos que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração
na paisagem, têm valor universal excepcional do ponto de vista da história, da
arte ou da ciência; os locais de interesse. – Obras do homem, ou obras
conjugadas do homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse
arqueológico, com um valor universal excepcional do ponto de vista histórico,
estético, etnológico ou antropológico (UNESCO, 1972).

O significado mais usual do termo cultura abrange todas as realizações materiais
e os aspectos espirituais de um povo. Ou seja, cultura é tudo aquilo produzido pela
humanidade, seja no plano concreto ou imaterial; desde artefatos e objetos até ideais e
crenças. Cultura é todo complexo de conhecimentos e toda habilidade humana
empregada socialmente. (SILVA, Karina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique, p. 01).

Para Christoph Brumann, cultura compreende
o conjunto de padrões adquiridos socialmente a partir dos quais as pessoas
pensam, sentem e fazem. Uma cultura não requer proximidade física ou tipo
específico de sociabilidade direta (Gemeinschaft), apenas interação social,
mesmo que mediada por meios de comunicação e que seja casual. Mesmo ver,
ouvir ou ler uns aos outros pode ser o suficiente (apud. Pelegrini & Funari,
2008, p. 18).
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Como relata David Romão Teixeira (2010, p. 04), na história recente da
humanidade, o termo cultura tem sido empregado de diversas maneiras, como sinônimo
e/ou antônimo do conceito de civilização; com uma noção limitada à sua compreensão
como “cultura das artes”, “cultura pedagógica”, “cultura das ciências”, etc. Cultura
também é entendida como distintivo de classe, no uso dos termos cultura erudita x
cultura popular. Também se utiliza o termo para definir algo que pode ser interpretado,
porém, não pode ser explicado. Ou seja, a compreensão de cultura vai além dos
conceitos ligados à civilização.
Na “Conferência Mundial sobre Políticas Culturais” de 1982, constatou-se que a
diversidade e a identidade são indissociáveis. A diversidade é fundamental para
reconhecer as diferenças entre as culturas. Baseando-se nessa relação, a cultura é
concebida, pela UNESCO, como um:
[...] conjunto de traços distintivos espirituais, materiais, intelectuais e afetivos
que distinguem uma sociedade e um grupo social, abarcando, além das artes e
das letras, os modos de vida, os direitos fundamentais do ser humano, os
sistemas de valores, as tradições e as crenças (apud. PELEGRINI & FUNARI,
2008. p. 38).

Com a promulgação do Decreto-Lei no 25, de 30 de novembro de 1937, foi
instituído no Brasil o instrumento do tombamento. A inscrição, em um dos quatro livros
do tombo, de bens móveis ou imóveis cuja conservação é de interesse público, impede
legalmente que eles sejam destruídos ou mutilados. O ato do tombamento, prerrogativa
do poder Executivo, não implica em desapropriação nem tampouco determina o uso,
tratando-se de "uma fórmula realista de compromisso entre o direito individual à
propriedade e a defesa do interesse público relativamente à preservação de valores
culturais" (FONSECA, 1997 p. 115).
O livro de tombo do IPHAN classifica os bens materiais culturais em quatro
denominações, de acordo com seu valor social: o Livro de Tombo Histórico, que
abrange os bens móveis (imagens, mobiliário, quadros, xilogravuras, entre outras peças)
e imóveis, (edificações, fazendas, marcos, chafarizes, pontes, centros históricos, por
exemplo); o Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico relacionado a
vestígios de ocupação humana pré-histórica e histórica de um determinado local de
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valor etnográfico ou de referência para determinados grupos sociais; e de valor
paisagístico, englobando tanto áreas naturais, quanto lugares criados pelo homem aos
quais é atribuído valor a sua configuração paisagística, a exemplo de jardins, mas
também cidades ou conjuntos arquitetônicos; o Livro de Tombo das Belas Artes, que é
aplicado às artes de caráter não utilitário, ou seja, as belas artes que imitam a beleza
natural, consideradas diferentes daquelas que combinam beleza e utilidade e, por fim, o
Livro de Tombo das Artes Aplicadas que é o oposto das Belas Artes, ou seja, com
função utilitária, refere-se à produção artística que se orienta para a criação de objetos,
peças e construções utilitárias: alguns setores da arquitetura, das artes decorativas,
design, artes gráficas e mobiliário, por exemplo.
Figura 1 – Figuras ilustrativas dos Livros de Tombo. Imagem 01 corresponde ao
Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Imagem 02 corresponde ao
Livro de Tombo Histórico; Imagem 03 corresponde ao Livro de Tombo das Belas Artes
e por último imagem 04, correspondente ao Livro de Tombo das Artes Aplicadas.

Fonte: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/608
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1.2 Políticas de patrimônio imaterial no Brasil.
Conforme relata Márcia Chuva, as políticas voltadas ao patrimônio cultural e de
preservação no Brasil são recentes, datam aproximadamente da década de 1930. O foco
dessas políticas era entender e compreender os patrimônios históricos e artísticos
nacionais. O engajamento do poeta modernista Mário de Andrade no primeiro
inventário do patrimônio cultural brasileiro é bastante conhecido. Andrade atuou ao lado
de Gustavo Capanema, Ministro da Educação e Saúde com um anteprojeto de criação de
um órgão voltado à proteção dos patrimônios nacionais. Atuou também na elaboração
de um projeto que visava à consolidação dos estudos folclóricos como um campo
científico no Brasil. Mário de Andrade tornou-se o primeiro diretor do Departamento de
Cultura do Município de São Paulo em 1935, e no ano de 1938, promoveu uma
expedição em busca dos focos de cultura popular. Esse grupo de pesquisadores
percorreu o Nordeste e Norte do Brasil compondo a conhecida Missão de Pesquisas
Folclóricas. O conteúdo produzido durante a expedição gerou um enorme material
documental que inclui gravações sonoras, filmes, fotografias e estudos de uma grande
quantidade de canções cantadas em situações diferenciadas como cantos de trabalho,
festas ou celebrações de referência religiosa. Juntamente com Dina Lévi-Strauss, Mário
de Andrade criou a Sociedade de Etnografia e Folclore. O rico material cultural
produzido na expedição foi usado para a construção de um material metodológico de
caráter científico (NOGUEIRA, 2005 apud. CHUVA, 2015 p. 28\29)

Toda experiência adquirida com as pesquisas de Andrade inspirou, após dois
anos da sua morte, no ano de 1947, a criação da Comissão Nacional do Folclore (CNF).
Esse movimento, que visava à defesa do folclore nacional, foi ramificado em comissões
estaduais, que promoveram congressos e viabilizaram, em 1958, a criação da Campanha
de Defesa do Folclore Brasileiro (CDFB), vinculada ao Ministério da Educação e
Cultura (MEC) (CHUVA, 2015 p. 29). De acordo com Chuva,

Nas gêneses das políticas de patrimônio e de folclore foram distintas, ainda que
Mário de Andrade fosse capaz de unificá-las em suas concepções e reunisse em
si mesmo o interesse sobre suas frentes de ação política. Essas diferenças de
percurso marcaram as relações entre esses dois campos da cultura no Brasil,
com trajetórias bastante distanciadas. Essa distância só será redimensionada na
atualidade (CHUVA, 2015 p. 30).
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Na década de 1970, ocorreram diversas mudanças institucionais que refletiram
na política cultural brasileira. Houve uma valorização da cultura fora do campo do
patrimônio com a criação do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), criado
junto ao Ministério da Indústria e do Comércio em convênio com agências do governo
federal, gerenciado pelo político e designer Aloísio Magalhães e, no mesmo ano, foi
criada a Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) e o Instituto Nacional do Folclore
(CHUVA, Márcia, 2015 p. 30).

Nas suas matrizes conceituais, o CNRC não adotava a noção de patrimônio,
mas sim a de bem cultural; nem a ideia de folclore, mas sim a de cultura
popular, encarada enquanto conjunto de bens e práticas culturais representativos
dos grupos formadores da nacionalidade (MICELI, 1984 apud. CHUVA p. 30).

Em 1979, o IPHAN, sob a gestão de Aloísio Magalhães, incorporou o CNRC a
sua estrutura administrativa. Ao mesmo tempo foi criada a Fundação Pró-Memória,
órgão executor das políticas culturais. A Fundação Pró-Memória teve grande influência
na década de 1980, com a modernização de instituições que ficaram sob sua
administração, tais como a Biblioteca Nacional, Museu Nacional de Belas Artes, Museu
Histórico Nacional, bem como o IPHAN. (CHUVA, 2015 p. 31).

Segundo Lia Motta, as lutas dos movimentos sociais e o período conhecido como
redemocratização no Brasil colaboraram para as práticas preservacionistas (MOTTA,
2003).
Para Fonseca (1996), o tombamento realizado pelo IPHAN do Terreiro da Casa
Branca, na cidade de Salvador/BA, em 1984, e da Serra da Barriga/AL, em 1986,
manifestações significativas da cultura africana no Brasil, foi considerado um marco de
uma nova concepção de patrimônio cultural. O movimento de tombamento foi
organizado pela sociedade civil, por representantes de movimentos negros, grupos
acadêmicos e locais e instituições culturais, no entanto, não foram aprovados
unanimemente pelo Conselho Consultivo, evidenciando uma crise epistemológica da
área do patrimônio, que começou naquele período. (CHUVA, 2015 p. 31)
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No entanto, para o historiador Antônio Gilberto Nogueira, “no conjunto das
reinvindicações que exigiram uma maior participação e o efetivo direito à
cidadania, encontramos o que Marilena Chauí denominou de cidadania cultural,
na qual o direito à memória tornou-se um substrato relevante no escopo das
políticas inclusivas. (NOGUEIRA, 2008, p.242 apud. CHUVA, p. 32)

Com todas as discussões causadas na Assembleia Nacional Constituinte de 1988,
pensadores e intelectuais de diferentes áreas do conhecimento apoiaram as causas dos
movimentos sociais e setores da sociedade civil, com a elaboração de um capítulo sobre
a Cultura. (Chuva, Márcia, 2015, p. 32)

Com a criação deste capítulo na nossa Constituição, ficou clara a denominação
de cultura, bem como a preservação dos bens a serem tombados, onde segundo o Artigo
215, da seção II, da Cultura descreve:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e
afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório
nacional.
§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação
para os diferentes segmentos étnicos nacionais.
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual,
visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder
público que conduzem à: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005)
I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 48, de 2005)
II produção, promoção e difusão de bens culturais; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 48, de 2005)
III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas
dimensões; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005)
IV democratização do acesso aos bens de cultura; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 48, de 2005)
V valorização da diversidade étnica e regional. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 48, de 2005) (Constituição Federal Brasileira, 1988)

No Artigo 216 da Constituição Federal, se relata dos bens de natureza imaterial e
material;

Endereço: Av. Shishima Hifumi, 2911, Urbanova, CEP 12244-000, São José dos Campos – SP
Telefone: (12) 3947-1000

11

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material
e imaterial, tomados individualmente ou em 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;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (Constituição Federal
Brasileira, 1988)

O antropólogo Antonio Augusto Arantes em sua publicação na revista Tempo
Brasileiro de 2001 relata as referencias das manifestações culturais;

No caso do processo cultural, referências são as práticas e os objetos por meio
dos quais os grupos representam, realimentam e modificam a sua identidade e
localizam a sua territorialidade. São referências os marcos e monumentos
edificados ou naturais, assim como as artes, os ofícios, as festas e os lugares a
que a vida social atribui reiteradamente sentido diferenciado e especial: são
aqueles considerados os mais belos, os mais lembrados, os mais queridos, os
mais executados. (...)
Referências, portanto, são sentidos atribuídos a suportes tangíveis ou não. Elas
podem estar nos objetos assim como nas práticas, nos espaços físicos assim
como nos lugares socialmente construídos. (ARANTES, 2001, apud. CHUVA,
Marcia, p. 33)

Desde a promulgação do decreto 3551, criaram-se bases para os para a
preservação dos bens imateriais. O lugar de destaque ocupado pelo folclore, que foi
revisitado em 1995, no VIII Congresso Brasileiro de Folclore ocorrido na cidade de
Salvador – BA, tendo a participação de estudiosos referentes à temática. Esses estudos
foram revisitados por recomendação da UNESCO, na XXV Reunião da Conferência
Geral em 1989.

Sobre o VIII Congresso Brasileiro de Folclore foi definido XV conceitos de
Folclore Brasileiro, onde destacaremos os capítulos I, II, IV e V.
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Capítulo I - Conceito
1. Folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado na
suas tradições expressas individual ou coletivamente, representativo de sua
identidade social. Constituem-se fatores de identificação da manifestação
folclórica: aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade, funcionalidade.
Ressaltamos que entendemos folclore e cultura popular como equivalente, em
sintonia com o que preconiza a UNESCO. A expressão cultura popular manterse-á no singular, embora entendendo-se que existem tantas culturas quantos
sejam os grupos que as produzem em contextos naturais e econômicos
específicos.
2. Os estudos de folclore, como integrantes das Ciências Humanas e Sociais,
devem ser realizados de acordo com metodologias próprias dessas Ciências
3. Sendo parte integrante da cultura nacional, as manifestações do folclore são
equiparadas às demais formas de expressão cultural, bem como seus estudos aos
demais ramos das Humanidades. Consequentemente, deve ter o mesmo acesso,
de pleno direito, aos incentivos públicos e privados concedidos à cultura em
geral e às atividades científicas.
Capítulo II – Pesquisa
1. A pesquisa em folclore pede, na atualidade, um reaparelhamento metodológico
dos pesquisadores, combinando os procedimentos de investigação e de análise
provenientes das diversas áreas das Ciências Humanas e Sociais.
2. A pesquisa folclórica produtiva será aquela que constituir avanço teórico na
compreensão do tema e em resultados práticos que beneficiem os agrupamentos
estudados, objetivando também a autovalorização do portador e do seu grupo
quanto à relevância de cada expressão, a ser preservada e transmitida às novas
gerações.
3. Recomenda-se o desenvolvimento de programas de pesquisas integradas,
regionais e nacionais, sobre temas específicos, com metodologias comuns, com
o objetivo de propiciar estudos comparativos.
4. Recomenda-se, como metodologia de pesquisa, atuação participativa,
integrando pesquisador e pesquisado em todas as etapas de apreensão,
compreensão e devolução dos resultados da pesquisa à comunidade.
5. Recomenda-se a organização de núcleos de pesquisas científicas e
multidisciplinares.
Capítulo IV – Documentação
1. Reconhece-se a importância da documentação folclórica em todos os seus
aspectos, utilizando-se dos meios tecnológicos específicos.
2. Recomenda-se o levantamento do calendário folclórico em âmbito estadual,
mediante a articulação com os grupos e órgãos locais.
3. Recomenda-se que a documentação deve ficar sob a guarda de instituições
apropriadas, ligadas ao estudo e à pesquisa do folclore, como museus,
fundações, universidades e outros centros de documentação.
Capítulo V – Salvaguarda e promoção
1. Reconhece-se a importância do apoio às manifestações folclóricas. Esse apoio
deve-se dar, sobretudo, no sentido de assegurar as condições sociais e naturais
aos homens para garantir o florescimento de suas expressões culturais
dinâmicas.
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2. Recomenda-se que as Comissões Estaduais se articulem com os órgãos locais
para realização de pesquisas e outras atividades que visem a promoção e a
salvaguarda dos portadores e de grupos folclóricos de qualquer natureza.
3. Reconhece-se a necessidade de fortalecimento dos organismos oficiais, de
caráter nacional, estadual e municipal que se destinam à defesa do patrimônio
folclórico do Brasil. (Carta do Folclore Brasileiro, 1995)

Conforme Marcia Chuva disserta, outra iniciativa que podemos destacar foi à
realização do Seminário Internacional de Patrimônio Imaterial, em 1997, na cidade de
Fortaleza – CE, do qual esteve presente ao evento intelectuais ligados aos órgãos do
IPHAN e o Centro Nacional de Folclore da UNESCO e setores acadêmicos nacionais e
internacionais do qual no término do seminário resultou na Carta de Fortaleza. Neste
documento foram traçadas diretrizes e bases da política que seria implantada pelo
governo federal para a preservação dos patrimônios imateriais. Do trabalho deste grupo
resultou por parte do Ministério da Cultura na criação do Decreto nº 3551/2000 que
criou um instrumento de registro do patrimônio imaterial e instituiu o Programa
Nacional do Patrimônio Imaterial. (CHUVA, 2015, p. 34/35)

O Decreto 3551/2000 até hoje vem sendo utilizado para a preservação de bens
imateriais no Brasil.

O sintético arco temporal de 1922 a 2006, apresentado em documento do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 2006b, p. 6-7)
referenciado por Maria Laura de Castro Cavalcanti e Maria Cecília Londres Fonseca no
livro Patrimônio Imaterial do Brasil, expressa os marcos na trajetória da salvaguarda do
patrimônio cultural imaterial no Brasil que se seguem;
1922
• Realização da Semana da Arte Moderna, com a projeção das ideias de Mário
de Andrade a respeito do tema da diversidade cultural e do interesse etnográfico
pela cultura das camadas populares.

1936
• Proposta de implantação da política de preservação do patrimônio cultural
brasileiro, próxima das concepções atuais do Patrimônio Cultural Imaterial,
elaborada por Mário de Andrade, a pedido de Gustavo Capanema, então
ministro de Educação e Saúde Pública. Esta concepção de grande amplitude não
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pôde, no entanto, prevalecer no modelo definido pelas exigências do instituto do
tombamento e pelos critérios de excepcional valor artístico e histórico dos bens
culturais, adotado no ano seguinte pelo Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (SPHAN) com base nos termos do Decreto-Lei nº 27, de 30
de novembro de 1937.
1937
• Criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN),
primeira instituição do governo brasileiro voltada para a proteção do patrimônio
cultural do país.
1947
• Criação da Comissão Nacional de Folclore.
1958
• Criação da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, vinculada ao
Ministério de Educação e Cultura.
1975
• Criação, por Aloísio Magalhães, do Centro Nacional de Referência Cultural
(CNRC) no SPHAN, por convênio celebrado entre várias instituições, que se
propunha a contemplar prioritariamente os bens culturais não consagrados pelos
critérios da SPHAN.
1976
• Transformação da Campanha em Instituto Nacional do Folclore, vinculado à
Fundação Nacional de Arte (Funarte).
1979
• Criação da Fundação Nacional Pró-Memória, instituição incumbida de
implementar a política de preservação da então Secretaria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, incorporando o Programa de Cidades Históricas
(PCH) e o Centro Nacional de Referências Culturais (CNRC).
1988
• Definição de patrimônio cultural de modo mais amplo pela Constituição
Federal.

1991
• Instituição do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) pela Lei no
8.313, para promover a captação e a canalização de recursos e, entre outros
objetivos, fomentar a preservação dos bens culturais materiais e imateriais.
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1997
• Realização do seminário Patrimônio Imaterial: estratégias e formas de
proteção, em Fortaleza (Ceará), quando foram discutidos os instrumentos legais
e administrativos de preservação dos bens culturais de natureza imaterial.
• Transformação do Instituto Nacional de Folclore em Centro Nacional de
Folclore e Cultura Popular (CNFCP), vinculado à Funarte.
1998
• Criação de Comissão e Grupo de Trabalho para elaborar proposta de
regulamentação do instrumento do Registro do patrimônio cultural imaterial.
2000
• Desenvolvimento de metodologia denominada Inventário Nacional de
Referências Culturais (INRC), visando produzir, em perspectiva ampla, e de
acordo com a definição de patrimônio cultural expressa na Constituição Federal
de 1988, conhecimentos que possam subsidiar a formulação de políticas
patrimoniais.
• Instituição do Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e criação do
Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), pelo Decreto nº 3.551, de 4
de agosto de 2000.
2002
• Primeiro registro no Livro dos Saberes: o Ofício das Paneleiras de Goiabeiras
(Vitória/ES).
2003
• Criação do Departamento do Patrimônio Imaterial e Documentação de Bens
Culturais no IPHAN, pelo Decreto nº 4.811, de 19 de agosto de 2003.
• Integração do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular na estrutura do
IPHAN.
• Aprovação, na UNESCO, da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio
Cultural Imaterial.
• Inscrição das Expressões orais e gráficas dos Wajãpi (Amapá), por ocasião da
2ª Proclamação das Obras-Primas do Patrimônio Oral e Imaterial da
Humanidade.
2004
• Criação do Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI) no IPHAN, pelo
Decreto nº 5.040, de 6 de abril de 2004. O DPI substitui o anterior
Departamento de Patrimônio Imaterial e Documentação de Bens Culturais.
2005
• Inscrição do Samba de roda do Recôncavo Bahiano (Bahia), por ocasião da 3ª
Proclamação das Obras-primas do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade.
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2006
• Criação, em Cuzco, no Peru, do Centro Regional para a Salvaguarda do
Patrimônio Imaterial da América Latina (Crespial).
• Adesão do Brasil à Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural
Imaterial, de 2003.
• Criação de grupo de trabalho interinstitucional, para elaborar proposta para o
reconhecimento, a valorização e a preservação da diversidade linguística do
Brasil.
• Instalação, na UNESCO, do primeiro Comitê Intergovernamental do
Patrimônio Imaterial, do qual o Brasil é membro. (CAVALCANTI, Maria
Laura de Castro; FONSECA, Maria Cecília Londres, 2008, Patrimônio
Imaterial do Brasil, p. 15-17)

1.3 Legislação brasileira e conceitos de patrimônio imaterial no Brasil
segundo a Unesco, Iphan, Condephaat e Comphac.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, através de seus
artigos e incisos, protege os patrimônios materiais e imateriais do Brasil, sendo
garantida a preservação destes bens para a soberania da história cultural da nação.
Segundo os artigos 215 e 216 que referenciam aos patrimônios materiais e imateriais,
bem como a cultura do país declara;
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e
afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório
nacional.
§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação
para os diferentes segmentos étnicos nacionais.
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual,
visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder
público que conduzem à: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005)
I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 48, de 2005)
II produção, promoção e difusão de bens culturais; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 48, de 2005)
III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas
dimensões; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005)
IV democratização do acesso aos bens de cultura; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 48, de 2005)
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V valorização da diversidade étnica e regional. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 48, de 2005) (Constituição Federal Brasileira, 1988)

No Artigo 216 da Constituição Federal, se relata dos bens de natureza imaterial e
material;
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material
e imaterial, tomados individualmente ou em 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;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros,
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e
preservação. (Constituição Federal Brasileira, 1988. Consulte na integra no link
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

A Recomendação de Paris, elaborada em 1989 na XXV Conferência Geral da
UNESCO, define a importância da preservação dos patrimônios universais da
humanidade como um poderoso instrumento para a aproximação dos povos e grupos
sociais e da afirmação de sua identidade. A Recomendação de Paris define:

A. Definição da cultura tradicional e popular.
Atendendo à presente Recomendação:
A cultura tradicional e popular é o conjunto de criações que emanam de
uma comunidade cultural fundadas na tradição, expressas por um grupo ou por
indivíduos e que reconhecidamente respondem à expectativas da comunidade
enquanto expressão de sua identidade cultural e social; as normas e os valores
se transmitem oralmente, por imitação ou de outras maneiras. Suas formas
compreendem, entre outras, a língua, a literatura, a música, a dança, os jogos, a
mitologia, os rituais, os costumes, o artesanato, a arquitetura e outras artes.
B. Identificação da cultura tradicional e popular.
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A cultura tradicional e popular, enquanto Expressão cultural deve ser
salvaguardada pelo e para o grupo (familiar, profissional, nacional, regional,
religioso, étnico etc.), cuja identidade exprime.
Para isso, os Estados-membros deveriam incrementar pesquisas
adequadas em nível nacional, regional e internacional com a finalidade de:
elaborar um inventário nacional de instituições interessadas na cultura
tradicional e popular, com vistas a incluí-las nos registros regionais e mundiais
de instituições desta índole;
criar sistemas de identificação e registro (cópia, indexação, transcrição)
ou melhorar os já existentes por meio de manuais, guias para recompilação,
catálogos-modelo etc., em vista da necessidade de coordenar os sistemas de
classificação utilizados pelas diversas instituições; estimular a criação de uma
tipologia normatizada da cultura tradicional e popular mediante a elaboração de:
I) um esquema geral de classificação da cultura tradicional e popular,
para orientação em âmbito mundial;
II) um registro geral da cultura tradicional e popular;
III) classificações regionais da cultura tradicional e popular,
especialmente mediante projetos piloto de caráter regional.
C. Conservação da cultura tradicional e popular
A conservação se refere à documentação relativa às tradições
vinculadas à cultura tradicional e popular, e seu objetivo, no caso da não
utilização ou de evolução destas tradições, consiste em que os pesquisadores e
os detentores da tradição possam dispor de dados que lhes permitam
compreender o processo de modificação da tradição. Ainda que a cultura
tradicional e popular viva, dado seu caráter evolutivo, nem sempre permita uma
proteção direta, a cultura que foi objeto de fixação deveria ser protegida com
eficácia. Para isso conviria que os Estados-membros:
estabelecessem serviços nacionais de arquivos onde a cultura
tradicional e popular, recompilada, pudesse ser armazenada adequadamente e
ficar disponível; estabelecessem um arquivo nacional central que pudesse
prestar determinados serviços (indexação central, difusão de informação sobre
materiais da cultura tradicional e popular e normas para o trabalho relativa a
esta, incluída sua salvaguarda);
criassem museus ou seções de cultura tradicional e popular nos museus
existentes onde esta possa ser exposta;
privilegiassem as formas de apresentar as culturas tradicionais e
populares que realçam os testemunhos vivos ou passados destas culturas
(localizações históricas, modos de vida, saberes materiais ou imateriais);
harmonizassem os métodos de cópia e arquivo;
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proporcionassem a recompiladores, arquivistas, documentalistas e
outros especialistas na conservação da cultura tradicional e popular, uma
formação que abranja desde a conservação física até o trabalho analítico;
fornecessem meios para preparar cópias de segurança e de trabalho de
todos os materiais da cultura tradicional e popular, e cópias para as instituições
regionais, garantindo assim à comunidade cultural o acesso aos materiais
recompilados.
D. Salvaguarda da cultura tradicional e popular
A conservação se refere à proteção das tradições vinculadas à cultura
tradicional e popular e de seus portadores, segundo o entendimento de que cada
povo tem direitos sobre sua cultura e de que sua adesão a essa cultura pode
perder o vigor sob a influência da cultura industrializada difundida pelos meios
de comunicação de massa. Por isso é necessário adotar medidas para garantir o
estado e o estado e o apoio econômico das tradições vinculadas à cultura
tradicional e popular, tanto no interior das comunidades que as produzem
quanto fora delas.
Neste sentido, conviria que os Estados-membros:
a) elaborassem e introduzissem nos programas de ensino, tanto
curriculares como extracurriculares, o estudo da cultura tradicional e popular de
maneira apropriada, destacando especialmente o respeito a esta do modo mais
amplo possível, e considerando não apenas as culturas rurais ou das aldeias,
mas também aquelas criadas nas zonas urbanas pelos diversos grupos sociais,
profissionais, institucionais etc., para fomentar assim melhor entendimento da
diversidade cultural e das diferentes visões de mundo, especialmente as que não
participem da cultura dominante;
b) garantissem o direito de acesso das diversas comunidades culturais à
sua própria cultura tradicional e popular, apoiando também seu trabalho nas
esferas da documentação, arquivos, pesquisa etc., assim como na prática das
tradições;
c) estabelecessem um conselho nacional da cultura tradicional e
popular, formado sobre uma base interdisciplinar ou outro organismo
coordenador semelhante, no qual os diversos grupos interessados estivessem
representados;
d) prestassem apoio moral e financeiro aos indivíduos e instituições que
estudem, tornem público, fomentem ou possuam elementos da cultura
tradicional e popular;
e) fomentassem a investigação científica relativa à salvaguarda da
cultura tradicional e popular.
E. Difusão da cultura tradicional e popular
Deve-se sensibilizar a população para a importância da cultura
tradicional e popular como elemento da identidade cultural. Para que se tome
consciência do valor da cultura tradicional e popular e da necessidade de
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conserva-la, é essencial proceder a uma ampla difusão dos elementos que
constituem esse patrimônio cultural. Numa difusão deste tipo, contudo, deve-se,
evitar toda deformação, a fim de salvaguardar a integridade das tradições. Para
favorecer uma difusão adequada, conviria que os Estados-membros:
a) fomentassem a organização de eventos nacionais, regionais e
internacionais, como feiras, festivais, filmes, exposições, seminários, colóquios,
oficinas, cursos de formação, congressos etc., e apoiassem a difusão e
publicação de seus materiais, documentos e outros resultados;
b) estimulassem maior difusão de matérias sobre a cultura tradicional e
popular na imprensa, no mercado editorial, na televisão, no rádio e em outros
meios de comunicação de massa nacionais e regionais, por exemplo, através de
subvenções, da criação de empregos para especialistas da cultura tradicional e
popular nestes setores, do arquivamento correto das informações sobre a cultura
tradicional e popular reproduzidas nos meios de comunicação de massa e da
criação de departamentos de cultura tradicional e popular nestes organismos;
c) estimulassem as regiões, municípios, associações e demais grupos
que se ocupam da cultura tradicional e popular e criarem empregos de horário
integral para especialistas em cultura tradicional e popular que se encarreguem
de fomentar e coordenar as atividades voltadas para este tema na região;
d) apoiassem os serviços existentes e criassem outros para a produção
de materiais educativos (como filmes de vídeo baseados em trabalhos práticos
recentes), e estimulassem seu uso nas escolas, nos museus de cultura tradicional
e popular e nos festivais e exposições de cultura tradicional e popular, nacionais
e internacionais;
e) facilitassem o acesso a informações adequadas sobre a cultura
tradicional e popular por meio dos centros de documentação, bibliotecas,
museus e arquivos, assim como de boletins e publicações periódicas
especializadas na matéria;
f) facilitassem a realização de reuniões e intercâmbios entre
particulares, grupos e instituições interessados na cultura tradicional e popular,
tanto em nível nacional quanto internacional, levando em consideração os
acordos culturais bilaterais;
g) estimulassem a comunidade científica internacional a adotar um
código de ética apropriado à relação com as culturas tradicionais e o respeito
que lhes é devido.
F. Proteção da cultura tradicional e popular
A cultura tradicional e popular, na medida em que se traduz em
manifestações da criatividade intelectual ou coletiva, merece proteção análoga à
que se outorga às outras produções intelectuais. Uma proteção deste tipo é
indispensável para desenvolver, manter e difundir em larga escala este
patrimônio, tanto no país como no exterior, sem atentar contra interesses
legítimos. Além dos aspectos de "propriedade intelectual" e da "proteção das
expressões do folclore", existem várias categorias de direitos que já estão
protegidas, e que deveriam continuar protegidas no futuro nos centros de
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documentação e nos serviços de arquivo dedicados à cultura tradicional e
popular. Para isso conviria que os Estados-membros:
a) no que diz respeito aos aspectos de propriedade intelectual,
chamassem a atenção das autoridades competentes para os importantes
trabalhos da UNESCO e da OMPI sobre a propriedade intelectual,
reconhecendo, ao mesmo tempo, que estes trabalhos se referem unicamente a
um dos aspectos da proteção da cultura tradicional e popular e que é urgente
adotar medidas específicas para sua salvaguarda;
b) no que se refere aos demais direitos envolvidos:
I) protegessem os informantes na sua qualidade de portadores da
tradição (proteção da vida privada e do caráter confidencial da informação);
II) protegessem os interesses dos compiladores, cuidando para que as
informações levantadas sejam conservadas em arquivos, em bom estado e de
modo racional;
III) adotassem as medidas necessárias para proteger as informações
coletadas contra seu uso abusivo, intencional ou qualquer outro;
IV) atribuíssem aos serviços de arquivo a responsabilidade de cuidar da
utilização das informações recolhidas.
G. Cooperação internacional
Levando em conta a necessidade de intensificar a cooperação e os
intercâmbios culturais, entre outras modalidades, mediante a utilização conjunta
dos recursos humanos e materiais, para realizar programas de desenvolvimento
da cultura tradicional e popular dirigidos à sua revitalização, e para os trabalhos
de pesquisa realizados por especialistas, conviria que os Estados-membros:
a) cooperassem com as associações, instituições e organizações
internacionais e regionais que se ocupam da cultura tradicional e popular;
b)cooperassem nas esferas do conhecimento, da difusão e da proteção
da cultura tradicional e popular especialmente mediante:
I) intercâmbio de informações de todo tipo e de publicações científicas
e técnicas,
II) formação de especialistas, concessão de bolsas de viagem e envio de
pessoal científico e técnico e de informações,
III) promoção de projetos bilaterais ou multilaterais na esfera da
documentação relativa à cultura tradicional e popular contemporânea, e
IV) organização de reuniões de especialistas, pequenos cursos e grupos
de trabalho sobre determinados temas e, em especial, a classificação e
catalogação de dados e expressões da cultura tradicional e popular e a
atualização dos métodos e técnicas de pesquisa moderna;
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c) cooperassem estreitamente com vistas a assegurar, no plano
internacional, a todos os que têm esse direito (comunidades ou pessoas físicas
ou morais), o gozo dos direitos pecuniários morais e os denominados conexos
derivados da investigação, da criação, da composição, da interpretação, da
gravação e/ou da difusão da cultura tradicional e popular;
d) garantissem o direito de cada Estado-membro de obter que os outros
Estados-membros lhe facilitem cópias dos trabalhos de pesquisa, documentos,
vídeos, filmes ou outros, realizados dentro do seu território;
e) se abstivessem de todo ato destinado a deteriorar os materiais da
cultura tradicional e popular, diminuir seu valor ou impedir sua difusão e
utilização, estejam estes materiais em seu país de origem ou no território de
outros Estados;
f) adotassem as medidas necessárias para salvaguardar a cultura
tradicional e popular contra todos os riscos humanos ou naturais aos quais está
exposta, compreendidos os decorrentes de conflitos armados, ocupação de
territórios ou qualquer desordem pública de outra natureza. (Recomendação de

Paris de 1989).
Na 32ª Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial
realizada em Paris, França, no ano de 2003, considerando a importância dos patrimônios
imateriais mundiais como uma fonte de garantir maior diversidade cultural entre os
povos e a garantia de desenvolvimento sustentável, conforme a Recomendação da
UNESCO de 1989 e a Declaração Universal da UNESCO sobre Diversidade Cultural de
2001, notando a profunda interdependência dos patrimônios culturais imateriais,
materiais e naturais, reconhecendo que o processo de globalização e de transformação
da sociedade, ao mesmo tempo em que cria condições de maior diálogo entre as
comunidades, geram também como efeito reverso como a intolerância, graves riscos de
deterioração, destruição e desaparecimento do patrimônio cultural imaterial, devido a
falta de meios para a salvaguarda. Considerando também todos os benefícios da
salvaguarda para as futuras gerações e o intercâmbio, aproximação e entendimento entre
os seres humanos, aprova no dia 17 de outubro de 2003 a presente convenção válida
para os países membros em que estabelece a Salvaguarda dos Patrimônios Culturais
Imateriais;

I. Disposições Gerais
Artigo 1: Finalidades da Convenção
A presente Convenção tem as seguintes finalidades:
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a) a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial;
b) o respeito ao patrimônio cultural imaterial das comunidades, grupos e
indivíduos envolvidos;
c) a conscientização no plano local, nacional e internacional da importância do
patrimônio cultural imaterial e de seu reconhecimento recíproco;
d) a cooperação e a assistência internacionais.
Artigo 2: Definições
Para os fins da presente Convenção,
1. Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações,
expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos,
artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os
grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de
seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de
geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em
função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história,
gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para
promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Para os fins
da presente Convenção, será levado em conta apenas o patrimônio cultural
imaterial que seja compatível com os instrumentos internacionais de direitos
humanos existentes e com os imperativos de respeito mútuo entre comunidades,
grupos e indivíduos, e do desenvolvimento sustentável.
2. O “patrimônio cultural imaterial”, conforme definido no parágrafo 1 acima,
se manifesta em particular nos seguintes campos:
a) tradições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo do
patrimônio cultural imaterial;
b) expressões artísticas;
c) práticas sociais, rituais e atos festivos;
d) conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo;
e) técnicas artesanais tradicionais.
3. Entende-se por “salvaguarda” as medidas que visam garantir a viabilidade do
patrimônio cultural imaterial, tais como a identificação, a documentação, a
investigação, a preservação, a proteção, a promoção, a valorização, a
transmissão – essencialmente por meio da educação formal e não-formal - e
revitalização deste patrimônio em seus diversos aspectos. (Convenção para a
Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO, 2003).
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Elaborado no dia 4 de agosto de 2000, o decreto nº 3.551 institui o registro de
bens culturais de natureza imaterial que constituem como patrimônio cultural brasileiro,
e cria o programa nacional do patrimônio imaterial conforme resolução do;

Artigo 1º Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza
Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro.
§1º Esse registro se fará em um dos seguintes livros:
I - Livro de Registro de Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e
modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades;
II – Livro de Registro de Celebrações, onde serão inscritos rituais e
festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do
entretenimento e de outras práticas da vida social;
III – Livro de Registro de Formas de Expressão, onde serão inscritas
manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;
IV – Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados,
feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem
práticas culturais.
§2º A inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência
a continuidade histórica do bem e a sua relevância nacional para a memória, a
identidade e a formação da sociedade brasileira.
§3º Outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de
bens culturais de natureza imaterial que constituam patrimônio cultural
brasileiro e não se enquadrem nos livros definidos no parágrafo primeiro deste
artigo.
Artigo 2º São partes legítimas para provocar a instauração do processo
de registro:
I – o Ministério de Estado da Cultura;
II – instituições vinculadas ao Ministério da Cultura;
III – Secretarias de Estado, de Município e do Distrito Federal;
IV – sociedades ou associações civis.
Artigo 3º As propostas para registro, acompanhadas de sua
documentação técnica, serão dirigidas ao Presidente do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, que as submetera ao Conselho
Consultivo do Patrimônio Cultural.
§1º A instrução dos processos de registro será supervisionada pelo
IPHAN;
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§2º A instrução constará de descrição pormenorizada do bem a ser
registrado, acompanhada da documentação correspondente, e deverá mencionar
todos os elementos que lhe sejam culturalmente relevantes;
§3º A instrução dos processos poderá ser feita por outros órgãos do
Ministério da Cultura, pelas unidades do IPHAN ou por entidade, pública ou
privada, que detenha conhecimentos específicos sobre a matéria, nos termos do
regulamento a ser expedido pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.
§4º Ultimada a instrução, o IPHAN emitirá parecer acerca da proposta
de registro e enviará o processo ao Conselho Consultivo do Patrimônio
Cultural, para deliberação.
§5º O parecer que se trata o parágrafo anterior será publica no Diário
Oficial da União, para eventuais manifestações sobre o registro, que deverão ser
apresentadas ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural no prazo de até
trinta dias, contados da data de publicação do parecer.
Artigo 4º O processo de registro, já instruído com as eventuais
manifestações apresentadas, será levado à decisão do Conselho Consultivo do
Patrimônio Cultural.
Artigo 5º Em caso de decisão favorável do Conselho Consultivo do
Patrimônio Cultural, o bem será inscrito no livro correspondente e receberá o
título de “Patrimônio Cultural do Brasil”.
Parágrafo único – Caberá ao Conselho Consultivo do Patrimônio
Cultural determinar a abertura, quando for o caso, de novo Livro de Registro,
em atendimento ao disposto nos termos do §3º do Artigo 1º deste Decreto.
Artigo 6º Ao Ministério da Cultura cabe assegurar ao bem registrado:
I – documentação por todos os meios técnicos admitidos, cabendo ao
IPHAN manter banco de dados com o material produzido durante a instrução do
processo.
II – ampla divulgação e promoção.
Artigo 7º O IPHAN fará a reavaliação dos bens culturais registrados,
pelo menos a cada dez anos, e a encaminhará ao Conselho Consultivo do
Patrimônio Cultural para decidir sobre a revalidação do título de “Patrimônio
Cultural do Brasil”.
Parágrafo único – Negada a revalidação, será mantido apenas o registro,
como referência cultural de seu tempo.
Artigo 8º Fica instituído, no âmbito do Ministério da Cultura, o
“Programa Nacional do Patrimônio Imaterial”, visando à implementação de
política específica de inventário, referenciamento e a valorização deste
patrimônio.
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Parágrafo único – O Ministério da Cultura estabelecerá, no prazo de
noventa dias, as bases para o desenvolvimento do Programa de que trata este
artigo.
Artigo 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
(Decreto Federal n°: 3551 de 04 de agosto de 2000).

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo institui através do decreto
57.439 de 17 de outubro de 2011, como bens de natureza imaterial ou intangível e cria o
Programa Estadual do Patrimônio Imaterial como;

SEÇÃO I
Disposição Preliminar
Artigo 1º - Os bens de natureza imaterial que compõem o patrimônio cultural do
Estado de São Paulo serão reconhecidos pelo Registro de Bens Culturais nos
termos da legislação federal e estadual pertinentes, bem como na forma prevista
neste decreto.
§ 1º - Constituem o patrimônio cultural imaterial do Estado de São Paulo, as
formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver, os conhecimentos e
técnicas fundados na tradição, na transmissão entre gerações ou grupos,
manifestadas individual ou coletivamente, portadores de referência à identidade,
à ação, à memória como expressão de identidade cultural e social, tais como:
1. conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano de comunidades;
2. rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade,
do entretenimento e de outras práticas da vida social;
3. manifestações orais, literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;
4. espaços onde se concentrem e se reproduzem práticas culturais coletivas.
§ 2º - Os instrumentos, objetos, artefatos, lugares, elementos da natureza e
demais suportes materiais que são associados às manifestações culturais
imateriais paulistas, poderão ser objeto de registro desde que, obrigatoriamente,
feito em conjunto com a prática cultural. (Decreto Estadual nº: 57.439 de 17 de
outubro de 2011).

A lei municipal de São José dos Campos – SP nº 8.916 de 20 de março de 2013,
serve de normativa para o COMPHAC, que define como patrimônio imaterial joseense
os bens que se configuram nas características descritas abaixo;
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Art. 1º Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à manutenção do
patrimônio cultural imaterial joseense, estendendo a proteção do direito do autor
para grupos e comunidades que produzem manifestações culturais de natureza
imaterial.
Art. 2º Constitui patrimônio cultural imaterial joseense os bens de natureza
imaterial, tomados individualmente ou em 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;
III - grupos artísticos;
IV - objetos antigos que fizeram parte da história do Município.
Art. 3º Consideram-se patrimônio cultural imaterial joseense:
I - tradições e expressões orais;
II - expressões artísticas;
III - práticas sociais, rituais e atos festivos;
IV - conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo;
V - técnicas artesanais tradicionais;
VI - instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais associados às práticas,
representações, expressões, conhecimentos, vivências culturais coletivas do
trabalho, da religiosidade, do lazer e da vida social e técnicas referentes às
manifestações da cultura imaterial;
VII - os ambientes, árvores, fontes lustrais, grutas e outros elementos da
natureza que se revistam de significado cultural para as comunidades;
VIII - o patrimônio vivo, constituído por grupos de pessoas detentoras das
formas de expressão da cultura popular e da cultura tradicional.
Art. 4º (Vetado).
Art. 5º Na adoção de Políticas Públicas de proteção ao patrimônio cultural
imaterial joseense, serão adotados critérios de prioridade, levando-se em conta:
I - a antiguidade e historicidade da manifestação;
II - o risco de perda iminente;
III - a importância para a manutenção da identidade da comunidade e de sua
coesão;
IV - a contribuição para o desenvolvimento local.
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Parágrafo único. (Vetado).
Art. 6º (Vetado).
Art. 7º Para os efeitos desta Lei , considera-se:
I - obra comunitária - manifestação cultural de natureza imaterial e de origem
difusa que revele as formas de expressão e os saberes das comunidades
tradicionais ou da cultura popular, frutos de herança cultural, em que o
indivíduo e/ou grupo sejam meros intérpretes;
II - comunidade ou grupo - conjunto de pessoas que partilham as mesmas
referências culturais e reconhecem uma identidade comum que desejam
preservar ou desenvolver.
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
(Lei Municipal de São José dos Campos – SP nº 8.916 de 20 de março de 2013).

2 Estudo de caso: Banda de Santana em São José dos
Campos/SP
2.1 Breve história do bairro de Santana e suas tradições.
O bairro de Santana foi fundado em 1869, localizado na zona norte da cidade de São
José dos Campos, interior de São Paulo. Era característico do bairro seu aspecto
agrícola. A região serviu de entreposto comercial para os tropeiros oriundos do estado
de Minas Gerais, no período de extração do ouro. Em 1910, foi criada a primeira ponte,
ligando Santana, zona norte do município, com Minas Gerais - atualmente é a passarela
que liga o bairro Vila Machado com Vila Sinhá (OLIVEIRA, J. O. S, 1999).

Em 1920, a inauguração do 1º Grupo Escolar de Santana (segundo grupo
escolar da cidade), estabelecido ao lado da Igreja de Santana, revelou a
importância do bairro no que diz respeito à significativa concentração
demográfica. Ao lado da igreja do bairro também encontramos o prédio do
Posto Policial e o necrotério, benfeitorias concedidas pela Câmara municipal na
Gestão do Prefeito João Cursino, na década de 1920. (RAMOS, Waldeci
Serafim, p. 84)

Em 1951, foi inaugurada pelo presidente da República Getúlio Vargas a ponte intitulada
Minas Gerais, sob o rio Paraíba do Sul. O crescimento industrial se deu no final século
XIX, devido à chegada da linha ferroviária intitulada Rede Ferroviária Federal S/A
“RFFSA”. O desenvolvimento industrial na região foi, de certa forma, um divisor de
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águas para o bairro, moldado pelas políticas de zoneamento que delimitavam as
extensões do bairro. O prefeito-interventor, José Domingues de Vasconcellos assinou,
em 11 de março de 1932, o Ato N°110, delimitando o município em três zonas:
comercial, sanatorial e residencial. Em 18 de abril de 1933 dividiram em quatro zonas:
industrial, residencial, comercial e sanatorial. Em 11 de novembro de 1938, o PrefeitoSanitário Engenheiro Francisco José Longo assinou o Ato N° 14, fixando os limites dos
perímetros, dividindo-as em quatros zonas: comercial, industrial, residencial e
sanatorial, que, na prática, nunca foram rigidamente obedecidos, mas influenciaram
fortemente a vinda das indústrias. O bairro de Santana foi escolhido para sediar
indústrias devido a sua localização, topografia baixa e sua aproximação da linha
ferroviária e por ser oposta à zona sanatorial e residencial de São José dos Campos. São
José dos Campos recebeu, durante anos, muitos imigrantes. No entanto, a onda
migratória mais maciça se deu com a chegada das indústrias. Em 1925, a Tecelagem
Parayba foi umas das principais indústrias a se instalar na região. Na década de 1960/70,
a sua produção dominava aproximadamente 70% da fabricação nacional de cobertores.

Conforme Simone Narciso Lessa disserta sobre o bairro de Santana:

Sua topografia para com São José dos Campos, que a colocou em destaque
como zona industrial, o bairro se destacou como reservatório de mão-de-obra e
deteve também as primeiras indústrias de cerâmica e têxtil do município
(LESSA, 2001, p.85)

Em 1949, a Companhia Rhodosá de Rayon S.A se instalou em um terreno de 32
alqueires, comprados de Pedro Rachid no bairro de Santana e, anexo a esse terreno, a
prefeitura cedeu, pela lei N°38 de 10 de Março de 1949, um trecho denominado
“banhado”, com área de 90.000m², pela valor de mil e oitocentos cruzeiros anuais. Com
a vinda da Tecelagem Parayba e da Companhia Rhodosá de Rayon S.A, o bairro passou
a ser procurado por trabalhadores para residência e migrações maciças vinham abastecer
as indústrias de mão de obra. Vinham pessoas das cidades da região da Serra da
Mantiqueira e especialmente do Sul de Minas Gerais.
Por muito tempo - avaliáveis em três séculos e meio – o tabuleiro foi o sitio
urbano preferencial para o desenvolvimento da cidade. Quando a ferrovia
passou pela região, ao término da terceira década do século XIX, o traçado
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escolhido para os trilhos foi adaptado á base da orla das escarpas e balizado
aproximadamente pelo nível altimétrico de Santana. A estação ferroviária se
iniciou a formação de uma cidade baixa para São José dos Campos, propiciando
o estabelecimento de indústrias (décadas de 1920) no bairro rural de Santana, o
qual aos poucos se transformou em setor urbano de São José dos Campos
(RAMOS apud. AB SABER, 1998).

Atualmente, o bairro permanece características tipicamente mineiras, tendo um clima
provinciano e familiar.

Mapa 1 - Localização do Município de São José dos Campos/SP e Mapa 2: Regiões
Geográficas da cidade de São José dos Campos/SP.

Fonte: http://www.sjc.sp.gov.br/mapa-google.aspx
Santana tem diversas tradições, como a tradicional Festa do Mineiro, as
procissões religiosas no bairro, a história da Maria Peregrina que ainda permeia o
imaginário da população Santanense, e o estudo de caso, a Banda de Santana.

2.2 História da Banda de Santana
A Banda de Santana foi criada em 1949, pelo músico e funileiro João Pereira
Leite, conhecido popularmente por João Pistão. Segundo Santos (2015), a formação da
banda foi um pedido de última hora do monsenhor Luiz Gonçalves Alves Cavalheiro,
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padre da paróquia de Santana, localizada para que se realizasse uma banda de fanfarra
para acompanhar a procissão.

Presente em todos os momentos significativos da Paróquia, a Banda de Santana
era a “menina dos olhos” do Monsenhor Luiz. Comandada por muito tempo por
João Pistão, a Banda de Santana tinha todo apoio da Paróquia na aquisição e
manutenção de seus instrumentos. Nas procissões sempre ficava atrás do andor
da padroeira e quando vinha uma outra, a Banda de Santana passava para frente.
Uma música que Monsenhor gostava muito de ouvir a banda tocas era um
dobrado conhecido como Eterna Saudade. Era só começar a tocar que ele se
emocionava muito. (PINTO, Carlos Alberto Fernandes. p. 138)

João Pistão nasceu em São Luiz do Paraitinga/SP e logo se mudou para São José
dos Campos/SP. A habilidade com os instrumentos musicais quando criança em sua
cidade natal o ajudou a compor a sua primeira banda, constituída na cidade de
Paraibuna/SP, cidade vizinha de São José dos Campos. Alguns músicos decorrentes
desta primeira formação em Paraibuna ajudaram a compor a Banda de Santana tempos
depois. Pistão mudou-se para Jacareí/SP e de lá foi pra Guararema/SP. Em todas as
cidades por onde passou formava uma nova banda. Em São José dos Campos não foi
diferente, mal havia se instalado na cidade e já começou a reunir músicos. Os primeiros
instrumentos foram cedidos pela banda da fábrica do Rhodosa, mais tarde conhecida
como Rhodia, onde trabalhou como funileiro no bairro de Santana. Pistão conheceu
João Costa, mais conhecido como João Nazário, um dos primeiros componentes da
banda, morador do bairro de Santana, zona norte de São José dos Campos.

Segundo Vicente Gonçalves de Bem, 80 anos, morador do bairro de Santana,
cunhado de João Pistão, ajudou na Banda de Santana por um período, relembra com
orgulho de ter visto a primeira apresentação da Banda de Santana na praça do bairro de
Santana:

A Banda de Santana ou Corporação Musical Santana do Paraíba, falo com
orgulho, assisti a primeira apresentação. Eu tinha 14 anos, a Banda tocava na
praça e o povo ao seu redor assistindo. O saudoso padre Luiz na época, após a
missa das 10 horas, veio dar a benção para a Banda, aonde a madrinha da Banda
era uma jovem loira muito bonita. (BEM, 2015)
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A história da banda se confunde com a do seu fundador. É difícil encontrar
algum morador antigo do bairro de Santana que não tenha ouvido falar do famoso
maestro. Um dia antes de seu falecimento no ano de 1973, vítima de um ataque
cardíaco, João Pistão havia tocado na festa de Santana. Mesmo com o ocorrido, a festa
tradicional do bairro aconteceu sem a presença do maestro, para a infelicidade e tristeza
dos moradores do bairro e para os componentes da banda.

Os primeiros ensaios da banda aconteciam na casa de João Pistão, duas vezes
por semana. Dona Iria Davi Leite, viúva do maestro, via sua cozinha ser literalmente
invadida por 25 músicos com seus instrumentos. Segundo relata a viúva de Pistão:

Esses ensaios davam trabalho. Quando eles acabavam a cozinha estava
revirada, havia pontas de cigarro por todos os lados e copos espalhados. Tinha
que fazer café e, até os vizinhos os ouviam tocar. (LEITE apud. RODA).

A banda funcionava dessa forma, na base do improviso: Se não havia dinheiro
para comprar novos instrumentos, o jeito era arrumar os que já existiam. “O meu
marido ia muito para São Paulo levar os instrumentos para serem reformados”, explica
Iria. (LEITE apud. RODA).

Às vezes, a banda se apresentava com menos de dez integrantes no esquema de
revezamento entre os músicos que sabiam tocar mais de um instrumento. Mas apesar da
improvisação, a banda nunca deixou de se apresentar e sempre vestindo um elegante e
impecável uniforme.

A elegância e a pontualidade eram marcas registradas de João Pistão. O músico
não tolerava atrasos e muito menos falta de compromisso. A banda teve quatro
uniformes oficiais. O primeiro era cinza, depois substituído pela cor azul marinho e o
terceiro, era composto de calças cumpridas cinza, paletó bordô e quepes.
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Vicente confirma que a pontualidade era uma das marcas de João Pistão;

Ele sim, era muito pontual. Ele era pontual em tudo. Tanto no trabalho
na fábrica como em casa, ele sempre foi pontual, no horário certo. E os
músicos também tinham que seguir a linha dele. (BEM, 2015)

Figura 2 – Banda de Santana durante apresentação, sem data.

Fonte: Sede da Banda de Santana.
“Ninguém tocava sem gravata naquela época e quando a banda se apresentava em
São Sebastião, os policiais batiam continência pra gente por causa dos nossos
uniformes” relata com orgulho João Nazário. “Outro dia, os músicos da banda estavam
tocando de camisetas de mangas curtas e sem gravata. Se João tivesse visto isso teria o
maior desgosto (COSTA apud. RODA), lamenta dona Iria.

No início de 2015, a Banda de Santana trocou de uniforme. Atualmente desfila de
camisa polo vinho, calça social e jaqueta preta. Sem apoio para manter os uniformes e
os instrumentos em ordem, João Pistão teve muitas vezes que tirar dinheiro do próprio
bolso. A banda não cobrava para tocar e recebia pelas apresentações apenas o transporte
e, às vezes, um lanche. “A banda começou com o esforço de João Pistão. O apoio
éramos nós mesmos que saíamos pelas ruas pedindo ajuda aos moradores”, conta João
Nazário que fez parte da banda durante 18 anos e parou de tocar quando o amigo
morreu. “O João visitava vários políticos com o livro de ouro, um caderno onde as
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pessoas assinavam depois de fazerem doações, e quem colaborou muito foi o deputado
Benedito Matarazzo” relata Iria. (LEITE apud. RODA).

Os instrumentos eram comprados pelo fundador da banda ou pelos próprios
músicos depois de juntarem suas economias com o dinheiro arrecadado entre os
moradores, políticos e “gente importante”. “O Pistão que tenho até hoje guardado aqui
na minha casa eu comprei naquela época por 70 mil réis. Era muito dinheiro”, relembra
João Nazário. Apesar de serem tempos difíceis principalmente sem qualquer tipo apoio,
o esforço era recompensado, “A gente mantinha os instrumentos e tocava com
dificuldade, mas era um sacrifício alegre” conclui o ex-dirigente. (LEITE apud. RODA)

O reconhecimento de todo o trabalho de João Pistão e dos integrantes da banda
para manter as atividades do grupo ativa veio por meio de homenagem em uma travessa
no bairro de Santana com o nome de João Pistão, “Colocaram o nome dele num beco,
uma travessa pequena aqui no bairro, mas pra mim isso foi pouco pra uma pessoa que
fez muito pela banda, por Santana e até pela cidade. Se era pra dar o nome dele a
alguma rua, então que fosse em uma grande avenida”, fala o amigo João Nazário. A
viúva do músico também achou que o marido foi pouca a homenagem que seu marido
recebeu na cidade, ao relatar: “Ele merecia ser mais lembrado e deveriam ter colocado o
apelido, pois é como João Pistão era conhecido por todo mundo” (LEITE apud.
RODA).
Mapa 2 – Travessa João Pereira Leite, no bairro de Santana.

Fonte: Google Mapas.
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Apresentações da Banda de Santana
A banda percorreu várias cidades e fez grandes apresentações, como na primeira
festa da Semana Santa, considerada uma das mais tradicionais festas de Santana e que
até hoje vem se realizando.

Uma das apresentações mais significativas da banda foi a da inauguração da
atual cúpula da atual igreja de Aparecida/SP. A Banda de Santana foi a primeira a tocar
e estreou, executando o hino nacional pouco antes de ser rezada a primeira missa. Todo
o ano a banda acompanhava a romaria que saía de Santana até a cidade de Aparecida, e
25 lugares no ônibus eram religiosamente reservados aos músicos.

Vicente relata alguns lugares em que a Banda se apresentou,

... ela tocava em vários eventos, em hasteamento de bandeira, por exemplo, ela
sempre era convocada para tocar, eles convidavam e outras cidades do Vale do
Paraíba, do Litoral e Sul de Minas por exemplo. Nós estivemos na posse de um
dos prefeitos, numa época que eu não lembro mais ou menos, talvez na época
de 60 porque eu casei em 1958, e a banda logo depois que eu casei ela foi tocar
em Brasópolis, na posse do prefeito de lá. Nós fomos na véspera da posse, tocou
à noite, fez retreta, tocou no salão da posse do prefeito. No dia seguinte a Banda
ficou lá também tocando fazendo retreta na praça até à hora de retornar à São
José. Esse é um dos eventos que eu tenho bastante lembrança. Sempre
estávamos convidados pra sair pra tocar. (BEM, 2015)

A banda também foi convidada para participar do filme “Carrocinha” do
Mazzaropi, gravado na cidade de Santa Branca. Durante todo o ano não faltavam
convites para apresentações nas cidades do Vale, Litoral Norte e sul de Minas. De
ônibus, caminhão ou perua os músicos iam para as cidades e tocavam desde músicas
religiosas até samba, bolero, valsas, modinhas sempre para um público grande e
animado. “Toda vez que a gente ia se apresentar em Paraibuna, um velhinho saía da sua
casa e acompanhava a banda tocando clarinete”, conta João Nazário. O sucesso,
segundo o antigo músico, era grande cada vez que a banda passava pelas ruas.

A banda recebeu apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que repassou, na
década de 1980 18 mil cruzados (Vale Viver, 1987) para manutenção e compra dos
instrumentos. Ainda integrada por 25 músicos com idades que variam de 10 a 80 anos, a
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banda continua se apresentando todos os finais de semana, mas convive com um
problema de espaço, uma vez que a sala onde os músicos ensaiavam, nos altos do bairro
de Santana, terá que ser desocupada, pois o centro vai ser transformado num hospital
municipal. “Fomos avisados, mas ninguém disse onde iremos ensaiar” (Vale Viver,
1987), ressalta o maestro da banda.

Figura 3 – Banda de Santana em São Bento do Sapucaí, 1980. Em destaque maestro
Floriano.

Fonte: Sede da Banda de Santana.
A Banda de Santana também participou de grandes comemorações como a
realizada na sede da Embraer em São José dos Campos – SP, comemorando os 10 anos
da empresa.
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Figura 4 – Banda de Santana se apresenta na Embraer em São José dos Campos.

Fonte: Revista Bandeirante, ano 1979, edição 110, p.03.
A Banda de Santana também tocava em instituições de ensino como a Univap na
gestão do reitor Baptista Gargione Filho conforme relato de Santos:
Nós tocamos muito tempo na Univap. A Banda de Santana tocou muitas vezes
lá. Todas as apresentações que tinha lá, ele chamava a Banda de Santana... Ele é
muito amigo do Ditinho... (SANTOS, 2015)

Banda de Santana atualmente
Atualmente a sede da Banda de Santana está localizada na Rua Alziro Lebrão,
número 66, no bairro Alto da Ponte, São José dos Campos – SP, ao lado da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA). Onofre Rita dos Santos, atual maestro da Banda de
Santana, compõe a banda desde 1987, ou seja, há 29 anos. Santos iniciou sua
participação na banda como trompetista, exercendo essa função durante 13 anos. Nos 16
últimos anos, ele exerce a função de maestro. Antes dele, a banda teve houve outros
dois maestros, João Pistão, o fundador da banda que ficou como maestro de 1949 a
1973 e Floriano, que exerceu a mesma atividade entre 1973 a 2000.
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Onofre faz um breve relato de sua história de vida, bem como de sua profissão e
comenta sobre o começo de seu aprendizado musical:
Eu sou nascido e criado em Cunha, estado de São Paulo e minha vida na escola
foi uma vida sofrida né? (...) na época que eu estudei foi difícil realmente, agora
quanto à música, a escola de música, eu aprendi música com o maestro José
Emílio Núbio, já falecido e ele ensinou para mim o ABC musical o restante que
eu sei hoje eu corri atrás, fui procurando os livros, estudando né e a minha
profissão não tem nada a ver com música, sou mecânico (SANTOS, 2015).

Figura 5 - Onofre Rita dos Santos, atual maestro da Banda de Santana durante a
entrevista na sede da Banda de Santana no bairro Alto da Ponte, em São José dos
Campos.

Fonte: Arquivo pessoal.
Ao ser questionado sobre seu interesse musical, Santos responde:
É a partir dos movimentos que tinham na cidade, nas procissões, né, e as
apresentações que a banda de Cunha e a retreta que fazia na época em 1970
mais ou menos nessa época, eu já acompanhava a banda, andava atrás da banda.
A banda saia para tocar na procissão e ao invés de acompanhar a procissão,
acompanhava a banda. Meu pai me incentivava a parte religiosa, mas chegava
na hora da procissão, eu ficava atrás da banda. Então houve umas mudanças...
Ainda tem a banda lá. Mas teve uma mudança muito drástica, inclusive mudou
o nome da banda, que na época eu fui contra porque eu acho que tradição tem
que manter, e o nome é um dos que preserva. (SANTOS, 2015).
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Nesta parte do depoimento, é nítida a preocupação de Santos com a preservação
das características originais da antiga banda que, para o músico, é parte da história da
formação musical e que, manter as características originais, para ele, faz parte da
tradição.
Buscando saber mais sobre a sua participação na antiga banda, perguntou-se ao
músico se a banda atualmente continua a acompanhar a procissão, Santos ao responder
estabeleceu relação com a Banda de Cunha, a banda que o introduziu no campo da
música, em sua opinião, esta última é mais atuante nos festejos religiosos do que a
banda de Santana:
Sim, em toda comemoração. Por exemplo, a procissão de Nossa Senhora, festa
do divino, as principais da cidade, a festa de São José que era feita numa
vilazinha da cidade. Todas as procissões de Semana Santa, tem tudo lá ainda e
essas tradições em Cunha não cai não. Aqui que não consegue manter esta
tradição, a banda tocar nas procissões. Toca em bastante procissão, mas não é
igual lá em Cunha. Em Cunha a banda toca em tudo que é procissão. É
tradicional da cidade. (SANTOS, 2015).

Santos, no depoimento acima, relata a dificuldade de uma banda tradicional, de
estilo fanfarra, manter suas tradições, sobretudo em uma cidade de grande porte e
industrializada como São José dos Campos. É evidente que Santos tem como referência
a tradicional banda de sua cidade natal.
Sobre sua introdução na Banda de Santana, Santos relembra:
Foi até engraçado a minha vinda aqui pra banda de Santana. Eu conheci o
Floriano, um cabeleireiro que tinha ali no Jardim Paulista quando eu me mudei
pra São José, eu conheci ele passando em frente à barbearia dele, eu saia do
meu serviço e tipo 19:00 passava e ele estava com as portas meio fechada e
tocando sax lá, ai um dia eu, vou lá e escutar de mais perto né? Ai eu fui lá, bati
na porta e pedi pra entrar, entrei, me apresentei e ele se apresentou e tal, ai eu
falei: Eu passo aqui todo o dia e vejo você tocando ai e tal, o senhor toca em
alguma banda aqui e tal? E ele falou: eu não toco em banda, eu toco em um
conjunto, lá naquele conjunto da terceira idade, sabe? Na entrada da cidade...
Nova Era, eu toco num conjunto lá na Nova Era e tal. Ai eu perguntei pra ele:
Você conhece alguma banda aqui em São José e tal? Ai ele falou: Ah se você
vir aqui semana que vem, na quarta feira, eu levo você na sede da Banda de
Santana. Ai trouxe, a sede da banda era ali na Vila Rossi. Ai cheguei lá, tal, me
apresentei pro pessoal e ele me apresentou pro pessoal tal, ai começamos no
primeiro dia nem ensaiei, só fui pra conhecer, tal, levei o instrumento e tudo,
mas nem ensaiei. Conversei com o Jorge Floriano, xará do outro Floriano. Ai eu
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falei com ele e ele disse que eu podia ensaiar na quarta feira, tal. Ai comecei na
banda como trompete, comecei como terceiro trompete, ai duas semanas depois
eu passei pra segundo trompete, entendeu? E tinha o primeiro trompete que era
militar também e quando ele não vinha, eu fazia no lugar dele, ai fui jogando
para o primeiro. Ai eu fiquei no primeiro trompete muitos anos. Quando foi em
2000, ele pediu o afastamento da banda que não tava dando pra ele conciliar as
duas bandas que ele tinha pego lá na UNIVAP, pegou a banda da Univap pra
tomar conta, ai inclusive eu fui umas vezes com ele lá ajudar lá, ai ele pediu
afastamento e eu já era contramestre dele desde 98, eu fui 2 anos contramestre
dele, ai me passaram para mestre da banda. Eu fiquei como mestre e estou até
hoje. (SANTOS, 2015).

Bem humorado, Santos, ao ser questionado sobre até quando ele pretende
permanecer na Banda de Santana, diz:
Não sei até quando (risos). Mas eu acredito que ainda vai bastante tempo, se
depender de mim né? Certas coisas não dependem da gente né? Tem uns
intempéries no meio que a gente não consegue vencer e tem que deixar né? Por
mim fico aqui até o fim da vida (risos) (SANTOS, 2015).

Santos também se refere aos recursos financeiros que o título de patrimônio
imaterial de São José dos Campos concedido à banda poderia trazer. Ele esperava que a
preservação da banda, via status de patrimônio imaterial trouxesse alguma melhoria
financeira para a Banda. O músico relatou que, infelizmente, a FCCR – Fundação
Cultural Cassiano Ricardo paga por serviço prestado e não por ser um patrimônio
preservado. A verba das apresentações tem que ser dividida entre os 21 integrantes, para
custear os instrumentos e a mobilização da Banda. Um dado interessante a se destacar é
que, curiosamente todos os músicos não moram no bairro de Santana.

Santos também fala em seu depoimento que, apesar da falta de verba, o título
concedido à banda de patrimônio imaterial e a iniciativa de sua preservação, a Banda de
Santana teve maior destaque na mídia e maior visibilidade. Apesar das dificuldades de
manutenção, a banda continua tocando em celebrações tradicionais da cidade. Santos
sobre isso, assim relatou:
A maioria (dos eventos) de São José a banda toca entendeu? A maioria, festa de
São Benedito, São José, São Benedito lá da cidade, então essas procissões nós
fazemos todas. E a banda faz o desfile cívico militar do aniversário da cidade e
também do sete de setembro. A gente faz os dois desfiles né, a banda fica no
palco, por que tem escola que tem fanfarra né, mas tem escola que não, aí a
banda toca pra essas escolas que não tem fanfarra, toca pra ela passar e tal
(SANTOS, 2015).
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Com forte apego à tradição, uma das preocupações dos componentes da Banda
de Santana é preservar as tradicionais marchinhas de carnaval e não deixá-las cair no
esquecimento do povo da cidade de São José dos Campos:
O trabalho nosso, por exemplo, igual o carnaval, você não quer deixar cair às
marchinhas tradicionais do carnaval. Então a gente pega o carnaval com a
Fundação Cultural e só toca marchinha, não toca nenhum samba... Samba de
carnaval a gente não toca só toca as marchinhas, por quê? Porque pra resgatar
as músicas de carnaval. É um trabalho que vem sendo feito há um bom tempo,
que a gente faz e a gente viu que está resgatando. Outro dia fiquei até
emocionado, a gente estava tocando no bloco Engole Sapo e a banda de Santana
passou tocando e uma menininha, eu acredito que ela tinha por volta de 8 para 9
anos, tava cantando a marchinha. Cara, aquilo me emocionou demais! Ver uma
criancinha de 8 pra 9 anos de idade cantando a marchinha. Isso ai me
emocionou demais, na hora eu fiquei emocionado (SANTOS, 2015).

Figura 6 – Banda de Santana no lançamento da revitalização do Cine Benedito Alves,
em 2015.

Fonte: http://www.sjc.sp.gov.br/noticias/noticia.aspx?noticia_id=20584

2.3 Primeiro patrimônio imaterial de São José dos Campos/SP.
A PL (Projeto de Lei) número 442 apresentada pelo vereador Carlinhos Tiaca
que garantiu a preservação da Banda de Santana se iniciou no dia 05 de dezembro de
2013, com o número de processo 135645/2013.
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Figura 7 – Número de processo declarando a Banda de Santana patrimônio
cultural imaterial de São José dos Campos.

Fonte: Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A justificativa utilizada para a preservação da Banda conforme a PL é pelo fato
de:
“A Corporação Musical Santana do Paraíba, conhecida como Banda de Santana,
existe há 63 anos. Fundada em 1949, pelo saudoso maestro João Pistão, a Banda
de Santana foi criada no bairro de Santana, zona Norte de São José dos Campos.
Seu atual presidente é Benedito Messias, mais conhecido como Ditinho
Barbeiro, pois possui uma barbearia no centro da cidade. Com 79 anos, é o mais
velho e mais antigo na banda. Na corporação ele esta desde 1964, quando veio
morar em São José dos Campos com a família. Assumiu a presidência da
Corporação em 1973, quando faleceu Pistão.
O atual maestro da banda é o senhor Onofre Rita dos Santos, da cidade de
Cunha, SP, que se tornou maestro quando Pistão faleceu. A Banda de Santana
teve como um de seus maiores incentivadores, desde 1973, o Padre Luiz
Gonzaga Alves Cavalheiro, que ajudou a fundar a nova diretoria e também a
reerguer a Banda. Quando padre Luiz se foi, deixando órfã a região de Santana,
também a Banda de Santana ficou órfã.
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A banda, que tinha sede em Santana, se mudou várias vezes, foi parar até no
Jardim da Granja uma época. Felizmente, em 1988 ganharam a nova sede no
Alto da Ponte na Rua Alziro Lebrão, onde permanecem até hoje.
Os ensaios são realizados uma vez por semana, às terças-feiras, das 19:30 às
21:30. A banda possui músicos de São José dos Campos, de Caçapava, Jacareí e
Cunha, e claro, a maioria é descendentes de mineiros, para fazer jus à
tradicional Região Norte.
Hoje são 21 músicos ao todo: Onofre Rita dos Santos, Jorge Gilberto dos
Santos, Davi Rodrigues, Marcos Paiva de Amparo, Onofre Joviano de Abreu
Santos, Rafael Douglas, Gabriel Maximiano, André Luiz Machado, Josimar dos
Santos Junior, José Cornélio de Faria, Renato Soares, Benedito Ferreira, Jader
Luiz dos Santos, José Benedito Gomes, Vicente de Paula, Benedito Messias,
Rodolfo Miller de Abreu Santos, Eduardo Pazzine, Eduardo Torres, José
Antônio da Silva Torres e Adailson Portes.
A Banda de Santana é banda musical civil. Ela se diferencia da banda marcial
porque possui maior variedade nos instrumentos, são eles: clarinete, sax,
trombone, piston, baixo-tuba, bateria e percussão (caixa, bombo e pratos).
A banda musical civil também se diferencia da banda militar, pois esta é
sinfônica, ou seja, possui ainda mais variedade de instrumentos. Banda de todos
os ritmos e de todas as idades para agradar diferentes públicos – Como a idade
dos integrantes da banda é bem variada, vai dos 17 aos 80 anos de idade, há
divergência de gosto, pois os mais velhos gostam da tradição e os mais jovens
querem variar às vezes e tocar músicas mais modernas, populares. Por isso,
todos os ritmos são tocados: marcha, dobrados, boleros, samba, pagode,
sertanejo

e

MPB”.

(PINTO,

Carlos

Alberto

Fernandes.

Processo

n°135645/2013)

Segundo a apreciação e a deliberação realizada pela Fundação Cultural Cassiano
Ricardo sobre o projeto de lei que declara Patrimônio Cultural Imaterial Joseense a
Banda de Santana, a banda está embasada segundo os incisos sublinhados da Lei
Municipal n°8916/13:
Art. 2º Constitui patrimônio cultural imaterial joseense os bens de natureza
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
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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;
III - grupos artísticos;
IV - objetos antigos que fizeram parte da história do Município.
Art. 3º Consideram-se patrimônio cultural imaterial joseense:

I - tradições e expressões orais;
II - expressões artísticas;
III - práticas sociais, rituais e atos festivos;
IV - conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo;
V - técnicas artesanais tradicionais;
VI - instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais associados às práticas,
representações, expressões, conhecimentos, vivências culturais coletivas do
trabalho, da religiosidade, do lazer e da vida social e técnicas referentes às
manifestações da cultura imaterial;
VII - os ambientes, árvores, fontes lustrais, grutas e outros elementos da
natureza que se revistam de significado cultural para as comunidades;
VIII - o patrimônio vivo, constituído por grupos de pessoas detentoras das
formas de expressão da cultura popular e da cultura tradicional.

Art. 7º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - obra comunitária - manifestação cultural de natureza imaterial e de origem
difusa que revele as formas de expressão e os saberes das comunidades
tradicionais ou da cultura popular, frutos de herança cultural, em que o
indivíduo e/ou grupo sejam meros intérpretes;
II - comunidade ou grupo - conjunto de pessoas que partilham as mesmas
referências culturais e reconhecem uma identidade comum que desejam
preservar ou desenvolver.

Art. 5º Na adoção de Políticas Públicas de proteção ao patrimônio cultural
imaterial joseense, serão adotados critérios de prioridade, levando-se em conta:
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I - a antiguidade e historicidade da manifestação;
II - o risco de perda iminente;
III - a importância para a manutenção da identidade da comunidade e de sua
coesão;
IV - a contribuição para o desenvolvimento local. Parágrafo único. (Vetado).
(TAKAMATSU, Milena. Proposta Banda de Santana)

E sob o Decreto 3551 de 04 de agosto de 2000:
“Institui o Registro dos Bens Culturais de Natureza Imaterial e cria o Programa
Nacional do Patrimônio Imaterial. Considerando os artigos 215 e 216 da
Constituição Federal.” (TAKAMATSU, Milena. Proposta Banda de Santana)

Baseando-se nestas principais leis e decretos, é declarado pelo COMPHAC
como Patrimônio Imaterial de São José dos Campos a Banda de Santana pela lei
9117/2014.

2.4 Dificuldades de manutenção da tradição.
De acordo com Le Goff (1990), a memória, por conservar certas informações,
contribui para que o passado não seja totalmente esquecido, pois ela acaba por capacitar
o homem a atualizar impressões ou informações passadas, fazendo com que a história se
eternize na consciência humana. O passado só permanece “vivo” através de trabalhos de
síntese da memória, que nos dão a oportunidade de revivê-lo a partir do momento em
que o individuo passa a compartilhar suas experiências, tornando com isso a memória
“viva”. (ALBERTI, 2004: p. 15).

Com o patrimônio imaterial não é diferente, notando que a média de idade dos
integrantes da banda, segundo Santos é de 60 anos. A faixa etária dos integrantes pode
se tornar um problema para a preservação da Banda de Santana. O componente mais
antigo do grupo, seu presidente, tem 85 anos de idade.
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Eu estou até tentado tirar ele do instrumento dele, o baixo tubo, mas está difícil
viu, (risos). A vida inteira ele tocou o baixo tubo, agora ele tocar outro
instrumento é difícil, porque envolve outro instrumento. Por exemplo, você vai
pegar um piano, você só vai ter a diferença do martelado, né, pro dedilhado,
agora o baixo tubo, por exemplo, um sax short, por exemplo, fica difícil. É,
então a gente tem que ter outro músico pra na hora que ele não puder mais
tocar, já tem outro pra colocar no lugar (SANTOS, 2015).

Santos ressalta a falta de interesse do público jovem, por bandas de fanfarra:
É, o público mais novo não tem muito interesse em banda de música, o cara que
vir aqui, ele quer pegar pra tocar num conjunto, ou um conjunto de rock ou pop,
você entendeu? Eles veem com esta ideia. Ah, não tem ideia de banda. O
trabalho nosso, por exemplo, igual o carnaval, você não quer deixar cair as
marchinhas tradicionais do carnaval. Então a gente pega o carnaval com a
Fundação Cultural e só toca marchinha, não toca nenhum samba. (SANTOS,
2015).

Quando questionado sobre a possibilidade da Banda de Santana se desintegrar
pela falta de interesse do público jovem, Santos assim argumentou:
Eu tenho certeza, pode faltar, só que ai depende também, se a gente fizer um
trabalho, até tem uma pergunta lá em baixo, que vai falar nisso aqui, se a gente
fizer um trabalho trazendo, por exemplo alunos para a banda, o dia de amanhã,
mesmo que ela vá tocar em outra banda, ele vai deixar raiz dele, onde ele
aprendeu... Acredito que seja assim que funcione, porque eu tenho uns 3
músicos que eu dei aula aqui, que são militar, mas eles não deixam a gente,
entendeu, não estão tocando direto com a gente mas se for preciso, a gente liga
e eles vem. Olha por que a raiz dele foi aqui. Entendeu? Não porque ele faz isso
pra pagar o que a gente fez, que isso ai não tem preço, na realidade não tem
preço. Mas, tem por consideração. Gratidão por aquilo que você fez para ele.
Entendeu? Eu acho que por esse motivo a gente conseguir um projeto para
manter essa banda, eu acho que pegamos essas pessoas jovens para trilhar eles.
(SANTOS, 2015).

Notando a fala acima de Santos, é nítida sua preocupação com a continuidade da
Banda, temos que entender a prática da Educação Patrimonial como um ato de
cidadania que garante a continuidade dos saberes dos conhecimentos construídos
historicamente pela sociedade, para formação de indivíduos criativos, críticos e
autônomos.

O IPHAN traz no seu documento Patrimônio e Ações Educativas: A Prática e
suas Perspectivas, que a educação patrimonial deve:
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Buscar trazer para a sua ação o que o bem cultural pode oferecer para uma
discussão a respeito da relação do indivíduo com a realidade;
Buscar a identificação de significados e sentidos, num contexto que é diferente
para o usuário, já que percepções e identificações de significados e sentidos
variam de acordo com as experiências passadas para cada um, vivenciadas
dentro de seu contexto histórico-social;
Tratar o bem cultural propondo hipóteses sobre o que significa para o indivíduo,
buscando um movimento de recriação e reinterpretação das informações,
conceitos, significados e sentidos nele contidos. p. 09

Em seu outro livro, o IPHAN relata que:

Nos últimos anos, multiplicaram-se iniciativas educacionais voltadas à
preservação patrimonial. Ao se adotar a expressão Educação Patrimonial, uma
grande variedade de ações e projetos com concepções, métodos, práticas e
objetivos pedagógicos distintos foi realizada por todo o país. Não obstante a
extrema pertinência e a importância dos resultados alcançados por essas
iniciativas, nem sempre se discerne uma orientação programática definida,
subjacente a esse conjunto heterogêneo: ações pontuais e esporádicas de
promoção e divulgação se acotovelam com propostas educativas continuadas,
inseridas na dinâmica social das localidades; projetos e encontros, materiais de
apoio, cadernos temáticos e publicações resultantes de oficinas se misturam a
práticas significativas em que esses materiais não constituem um fim em si
mesmo; ao contrário, compõem partes de processos educativos. (IPHAN,
Educação Patrimonial, Histórico, conceitos e processos, 2014 p. 19).

Há uns 4 ou 5 anos atrás eu fiz um projeto e mandei lá na Fundação Cultural,
mas não foi aprovado o projeto. Santos ressalta a necessidade da educação e da escola
como forma de manutenção e preservação da banda,
É aquilo que eu já falei a gente está com um projeto, a gente precisa manter
uma escola, a banda nunca deixou de ser uma escola né. Tanto que tem alunos
músicos militares que foram alunos da banda né, e nunca deixaram de nos
ajudar aqui, estudaram aqui, depois prestaram concurso no exército, na
aeronáutica, então tem vários músicos que são alunos nosso aqui e estão bem
colocados ai né, graças a Deus né. A gente precisa do projeto pra não ficar
chamando músico de fora né, existe entre as bandas uma parceria, por exemplo,
a banda de Santana tem parceria com a de Jacareí, de Caçapava, então se eles
precisaram o pessoal daqui pra la, mas tem ponderação de data né, dependendo
não da pra contar, tem serviço aqui, tem serviço lá, tomar cuidado pra não
deixar servir a dois senhores ao mesmo tempo né? Não tem como. (SANTOS,
2015).
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Esse projeto de Santos, que propõe uma escola de música, já foi realizado e
enviado para aprovação na FCCR há uns quatro ou cinco anos, no entanto, deram o
projeto como indeferido. Mas, ele acredita que se fizer um novo projeto, talvez com
essa mudança que teve com o Carlinhos Tiaca, que os apoiam muito, consiga a
aprovação. Essa ação é necessária, por que a faixa de idade da nossa banda é muito alta
(SANTOS, 2015).
Por fim, a Educação Patrimonial acaba por promover uma transformação na
maneira de se ver e tratar a cultura e busca um aprimoramento nas formas de repassar
para o público “leigo”, as descobertas científicas, ao ser aplicada em comunidades
próximas aos patrimônios reconhecidos, como sítios arqueológicos, assim como em
escolas, visando sensibilizar sobre a importância do reconhecimento, da valorização e
da conservação do patrimônio local.

A verba que a banda recebe da Fundação Cultural Cassiano Ricardo - FCCR é
referente a um contrato de 30 apresentações anuais, no entanto, eles recebem somente
por apresentações realizadas.

Atualmente a gestão que administra o município tem disponibilizado recursos
financeiros para a valorização da Banda de Santana, sendo investido cerca de R$
100.951,90 na revitalização da sua sede, sendo feito a troca de piso, construção de
banheiros, ajustes na parte elétrica, alvenaria refeita e rebocada, construção de varanda,
pintura, adequação da parte hidráulica, construção de sala de estudo e para
equipamentos. O serviço foi executado pela Secretaria de Serviços Municipais (SSM).
A reinauguração do prédio da sede da banda foi realizada no dia 16 de abril de 2016,
seguindo abaixo fotos de como era e como ficou a sede após a revitalização. As fotos
datadas com o ano de 2015 são referentes ao período anterior a revitalização e 2016 é
após a revitalização da sede da Banda de Santana.
(http://www.sjc.sp.gov.br/noticias/noticia.aspx?noticia_id=24135)
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Figura 8 – Porta de entrada da sede da Banda de Santana, 2015.

Fonte: Arquivo pessoal.
Figura 9 – Visão interna da sala de treinamento, 2015.

Fonte: Arquivo Pessoal.
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Figura 10 – Um dos banheiros da sede da Banda de Santana, 2015.

Fonte: Arquivo pessoal.
Figura 11 – Corredor que leva aos banheiros.

Fonte: Arquivo Pessoal.
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Figura 12 – Visão externa da parte de trás da sede da Banda de Santana, 2015.

Fonte: Arquivo pessoal.
Figura 13 – Visão externa da parte frontal da sede da Banda de Santana, 2015.

Fonte: Arquivo pessoal.
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Figura 14 – Cerimônia de abertura da reinauguração da sede da Banda de
Santana, com autoridades do município, 2016.

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 15 - Visão externa da parte de trás da sede da Banda de Santana, 2016.

Fonte: Arquivo pessoal.
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Figura 16 – Visão externa da parte frontal da sede da Banda de Santana, 2016.

Fonte: Arquivo pessoal.
Figura 17 – Novo banheiro da sede da Banda de Santana, 2016.

Fonte: Arquivo pessoal.
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Figura 18 – Lançamento da placa de reinauguração. Da esquerda para a direita o
prefeito Carlinhos Almeida, o vereador Carlinhos Tiaca e o atual maestro da banda,
Onofre Rita dos Santos, 2016.

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 19 - Placa de inauguração da sede da Banda de Santana, 2016.

Fonte: Arquivo pessoal.
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Vicente Gonçalves de Bem que se auto denomina Santanense, fala a importância
da preservação da Banda de Santana:

...é muito importante sua preservação, da nossa Banda. Eu digo nossa porque
ela é de Santana, eu como Santanense tenho orgulho desta banda. Onde ela
tocar, que eu saiba que ela está tocando, eu estou em pé ao lado. Eu participo e
gosto de ouvir a banda tocar. É um patrimônio nosso, é um patrimônio do bairro
de Santana e da nossa cidade. (BEM, 2015)

Conforme consta na Constituição Brasileira de 1988, os patrimônios devem ser
protegidos por:

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros,
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e
preservação.
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela
necessitem.
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e
valores culturais.
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de
reminiscências históricas dos antigos quilombos.
§ 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de
fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida,
para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação
desses recursos no pagamento de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42,
de 19.12.2003)
I - Despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
II - Serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de
19.12.2003)
III - Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos
investimentos ou ações apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42,
de 19.12.2003) (Constituição Federal Brasileira, 1988)

A preservação de bens patrimoniais no âmbito imaterial, ilustrada aqui pela
história da banda de Santana, discute que não adianta apenas preservar. É importante
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que se deem condições para que os grupos possam manter suas tradições e, mais ainda,
adotar políticas culturais que incentivem novas gerações a se interessarem pela
manutenção dos saberes que dão coesão aos grupos. Segundo Carlos Lemos:
Se devemos preservar as características de uma sociedade, teremos
forçosamente que manter conservadas as suas condições mínimas de
sobrevivência todas elas implicitadas no meio ambiente e no seu saber
(LEMOS, Carlos, 1981 p. 25).

3 Pesquisa de campo elaborada no bairro de Santana e na
região central de São José dos Campos/SP
3.1 Relações da banda com o bairro de Santana e a cidade de São José
dos Campos/SP
A Banda é composta de 21 integrantes. No entanto, a Fundação Cultural
Cassiano Ricardo exige que a corporação tenha pelo menos 28 componentes. Os 21
integrantes tocam trompetes, trombones, baixo tuba, bombardinos, autos, soprano,
clarinete, bateria e o maestro. A Banda é administrada por um presidente, vicepresidente, secretário, tesoureiro, diretor administrativo e o conselho fiscal. Destes 21
membros, apenas um, segundo Onofre Santos, reside na região norte de São José dos
Campos, o que nos leva a discutir seu caráter tipicamente Santanense.
Foi realizada uma pesquisa de campo no bairro de Santana, zona Norte, bairro
em que nasceu a Banda de Santana e no Centro da cidade de São José dos Campos,
totalizando 50 entrevistas, a fim de analisar se a população Joseense tinha conhecimento
da banda e de sua importância como patrimônio para o município. Os entrevistados, 30
do Centro da cidade e 20 do bairro de Santana das mais variadas idades, sexo e
profissões responderam a oito perguntas. As entrevistas com as 30 pessoas do Centro
foram coletadas em locais diferentes, sendo 10 na Praça Matriz, 10 na Praça Afonso
Pena e 10 na Praça Kennedy. Já a pesquisa no bairro de Santana foi realizada em um
único local, na Praça de Santana. Segue abaixo mapa de localização das entrevistas:

Endereço: Av. Shishima Hifumi, 2911, Urbanova, CEP 12244-000, São José dos Campos – SP
Telefone: (12) 3947-1000

57

Mapa 3 – Região Central de São José dos Campos, identificando as áreas de
pesquisa.

Fonte: Google mapas.
Mapa 4 – Região Norte de São José dos Campos, com identificação da área de
pesquisa.

Fonte: Google Mapas
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A primeira pergunta, com resposta direta foi: Você conhece a Banda de Santana?
Abaixo o resultado da pesquisa no Centro da cidade e no bairro de Santana
respectivamente. A coleta no centro da cidade mostrou que 14 pessoas não conhecem a
Banda de Santana e 16 conhecem a Banda de Santana. No entanto, todas as 20 de
Santana conhecem a Banda.
Gráfico 1 – Representação dos dados coletados no Centro.

Gráfico 2 – Representação dos dados coletados no bairro de Santana.

Podemos considerar por meio destes dados que, a Banda de Santana é conhecida
por todos os entrevistados do bairro de Santana, no entanto, no Centro da cidade, a
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margem foi menos expressiva, ou seja, os moradores de Santana têm maior
identificação com seu patrimônio se comparado com os entrevistados do Centro.
A segunda pergunta da pesquisa foi: Se sim, de onde você conhece? O
entrevistado teria que responder às alternativas: Televisão, Jornal, Festa e ou Outros.
Segue abaixo o resultado no Centro da cidade e no bairro de Santana respectivamente:

As entrevistas coletadas no Centro mostraram que 4 conhecem a Banda por
alguma apresentação em Festa; 4 por Televisão; 6 por Jornal; 14 Nunca ouviram falar.
Um mencionou ter conhecido a banda por Grupo de Amigos e um por Apresentação na
Faculdade.

Já as entrevistas coletadas em Santana mostraram que 15 conheceram por meio
de Festa; uma por Televisão; 2 por Jornal; uma por ser do bairro; uma por Parentesco
com fundador da banda João Pistão e um participava da banda como arquivista.

A terceira pergunta da pesquisa foi: Você já foi a alguma apresentação da Banda
de Santana; em que o entrevistado teria que responder sim ou não. Das 30 pessoas
entrevistadas no Centro da cidade, 27 não foram em nenhuma apresentação; 3
responderam que sim, que já foram em alguma apresentação da Banda.
Gráfico 3 – Representação dos dados do Centro.
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As entrevistas em Santana mostraram que 6 não foram em nenhuma
apresentação; 14 já foram em alguma apresentação.
Gráfico 4 – Representação dos dados do bairro de Santana.

A quarta pergunta da pesquisa foi: Caso você não conheça a Banda de Santana,
teria o interesse em conhecer mais? O entrevistado teria que responder sim, não e
porquê. No Centro da cidade, 20 pessoas tem interesse em conhecer mais sobre a Banda
de Santana, um pretende “conhecer mais”; 2 “gostariam de saber mais sobre a Banda”, 5
“tem curiosidade”; 2 “gostam de conhecer coisas novas”; 2 “gostam de bandas”; um
“gosta de cultura”; um “gosta de música”; 6 não responderam o porquê. Dos
entrevistados restantes 10 não tem interesse em conhecer mais sobre a Banda de
Santana; 8 não responderam o porquê; dois “não gostam ou não se interessam por
cultura”;

Em Santana, 2 responderam não conhecer a Banda, 7 responderam sim e 11 não
responderam à pergunta.

Pelos dados, pode-se perceber que na região Central, 66,66% tem interesse em
saber mais sobre a Banda de Santana e 33,33% não querem conhecer, ou por falta de
interesse por temas culturais ou não quiseram responder o motivo. Já em Santana, 10%

Endereço: Av. Shishima Hifumi, 2911, Urbanova, CEP 12244-000, São José dos Campos – SP
Telefone: (12) 3947-1000

61

responderam que não querem saber mais sobre a Banda, 35% tem interesse em saber
mais e 55% se abstiveram da questão.

A quinta pergunta da pesquisa foi: Você conhece a história da Banda de
Santana? No Centro da cidade, 28 pessoas não conhecem a história da Banda de
Santana; 2 pessoas relataram que conhecem a história da Banda de Santana.
Gráfico 5 – Representação dos dados do Centro.

Em Santana, seis pessoas não conhecem a história da Banda de Santana; 14
pessoas conhecem a história da Banda de Santana.
Gráfico 6 – Representação dos dados do bairro de Santana.

Você conhece a história da Banda de
Santana?

Sim

Não
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A pesquisa revelou que a quarta pergunta complementou a quinta, mostrando
que o estudo não tem como objetivo principal despertar o interesse do cidadão joseense
pela história da Banda de Santana, mas também permitir conhecer mais sobre a história
da própria cidade. A ausência de conhecimentos sobre a Banda por parte dos moradores
entrevistados no município de São José dos Campos é expressiva, inclusive no bairro de
Santana.
A sexta pergunta da pesquisa foi: Fale o que você sabe sobre a Banda de
Santana. No Centro da Cidade, dois responderam que não sabem nada; um respondeu:
“acho que meu primo tocou nela”; um respondeu que “foi preservada desde o ano
passado”; um respondeu que “é uma Banda antiga”; um respondeu que “é uma banda de
fanfarra que fazia apresentações formais” e 24 não responderam.
Com relação à coleta no Bairro de Santana, um respondeu que “a Banda é muito
boa”; um respondeu “já vi apresentações”; um respondeu que “a Banda é tradicional do
bairro”; um respondeu que “tocava tuba na Banda e o cunhado o Sax”; um respondeu
“Pistãozinho”, um respondeu que “eles são populares no bairro”; uma respondeu que
“ela sempre acompanhava a procissão”; um respondeu que “eles tocam instrumentos
muito bonitos”; um respondeu que “é uma banda que os músicos se vestem bem”; um
respondeu que “ela é importante para o bairro”; um respondeu que “a banda é tradição
do bairro”, um respondeu que “eles sempre tocam na festa do mineiro”, um respondeu
que “ela acompanhava a procissão da Festa de Santana e tocava nas festas” e sete não
responderam.
É perceptível que os moradores de Santana sabem mais sobre a Banda de
Santana, pelas constantes apresentações culturais no bairro, como demonstra os relatos
acima.
A sétima pergunta da pesquisa foi: A Banda de Santana virou patrimônio
imaterial. Você concorda ou discorda? No Centro da cidade, 28 responderam sim; 22
não responderam o porquê é importante; um respondeu “Renovação da cidade”; um
respondeu “Preservação da identidade cultural”; um respondeu “Porque é legal e é um
esporte”; um respondeu “Representa a cultura do bairro”; um respondeu “É coisa rara
banda em bairro”; um respondeu “Identidade social e história”. Dos dois que
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responderam não; um respondeu: Tem que gastar com saúde; um respondeu: Tem
coisas mais importantes para gastar.

Com relação às entrevistas em Santana, 20 Responderam sim; 14 não
responderam porquê é importante; um respondeu “Porque é algo importante na cidade
de São José dos Campos”; um respondeu “Importante manter viva a memória”; um
respondeu “Para manter as tradições religiosas”; um respondeu “Tradicional no bairro”;
um respondeu “Engrandecimento da cidade e por ser fundado por um parente”; um
respondeu “Importante para o bairro”.

A oitava pergunta da pesquisa foi: Que outra referencia cultural você gostaria
que fosse preservada; em que o entrevistado teria que responder conforme desejasse.
Segue abaixo o resultado no Centro da cidade e no bairro de Santana respectivamente:
um respondeu “A cidade”; um respondeu “Centro da cidade”, um respondeu “Bairro de
Santana”, um respondeu “Parque Vicentina Aranha, outras bandas de outros bairros”;
um respondeu “Carnaval”; 5 responderam “Vicentina Aranha”; um respondeu “Praça
Afonso Pena”; um respondeu “Igrejas”; um respondeu “João do Pulo”; 5 responderam
“Parque da Cidade”; um respondeu “Bairro da Vila Maria”; um respondeu “Todos os
parques”; um respondeu “Praça do telefone”; dois responderam “Tecelagem Paraíba”;
um respondeu “Parque Santos Dumont”; um respondeu “Vicentina Aranha, Praça
Afonso Pena”; um respondeu “Igreja Matriz”; um respondeu “Praças do Centro”; um
respondeu “Biblioteca Cassiano Ricardo”; dois responderam “Cine Santana”; um
respondeu “A cidade toda”; um não respondeu. Já no bairro de Santana, um respondeu
“Escola Santaninha”; um respondeu “Igreja de Santana”; dois responderam “Praça da
Matriz de Santana”; um respondeu “Não sei responder”; 5 responderam “Cine Santana”;
um respondeu “O bairro de Santana”; 3 responderam “Tecelagem Paraíba”; 3
responderam “Parque da Cidade”; um respondeu “Cemitério”; um respondeu “Comidas
típicas da cidade, parques” e um não respondeu a pergunta.
O interessante desta oitava pergunta foi que um número expressivo de pessoas
respondeu o que considerava importante como patrimônio. Nota-se que os moradores de
Santana falaram de patrimônios exclusivos do seu bairro, ou seja, esses entrevistados se
identificam com o local onde residem, provavelmente em função do processo histórico
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vivenciado no passado que isolou o bairro do restante da cidade, quando, em 1932
foram delimitadas as zonas do município. No entanto, os entrevistados do Centro
fizeram menção a um número considerável de patrimônios da região central, mesmo
muitos não residindo nesta localidade, ou seja, quando os entrevistados do Centro são
questionados sobre a sua referencia de patrimônio, eles tendem a relacionar os
elementos delimitados à zona Central.
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Considerações Finais
O estudo nos permitiu considerar que é necessário um trabalho continuo com a
população do município de São José dos Campos, no intuito de desenvolver maior
conhecimento de seus patrimônios imateriais, materiais e ambientais, notando que, o
decorrer da monografia, foi constatado ausência de conhecimentos dos patrimônios que
já são preservados pelo município.
Mesmo a cidade possuindo um Programa de Educação Patrimonial – PEP,
promovido pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, realizado com alunos de escolas
do ensino Fundamental e Médio, o programa não contempla os cidadãos que não estão
em período de estudo, ou seja, atende somente pessoas de 6 a 17 anos em período
escolar. O programa também não dá visibilidade ao patrimônio imaterial da cidade,
sendo visitados somente os patrimônios materiais.

Nas pesquisas realizadas com os moradores que transitavam pelo Centro da
cidade e pelo bairro de Santana, é possível afirmar que os “Santanenses” se identificam
mais com a Banda de Santana dos que as pessoas do Centro. Mesmo o patrimônio
pertencer ao município de São José dos Campos, somente uma parcela da cidade tem
ligação ou parco conhecimento sobre a Banda.

É imperativo que os órgãos municipais promovam formas de maior interação e
geração de conhecimento de seus patrimônios, sejam eles materiais ou imateriais. O
estudo acerca da Banda de Santana, nos evidenciou a necessidade de expandir o
Programa de Educação Patrimonial a todas as idades, para que todos possam ter acesso
aos patrimônios que dão sustentação identitária à comunidade.

É necessário que a divulgação seja feita não só por meio das mídias digitais
como também impressas, somadas à ação dos agentes culturais com intuito de promover
ações de valorização do bem cultural do município.
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No entanto, não basta apenas promover a preservação do bem cultural. É
fundamental a continuidade dos investimentos não só de preservação dos bens culturais
como também financeiros, para manutenção da prática cultural, sejam eles tombados ou
não.

No caso específico da Banda de Santana, o apoio financeiro é fundamental para
preservação e continuidade da prática cultural, seja para aquisição de novos
instrumentos como para dar condições para as demandas logísticas requeridas pelas
apresentações da banda.

Todas essas medidas reunidas ampliariam a visibilidade da Banda de Santana,
bem como garantiria a perenidade e perpetuação de todos os bens históricos do
município, criados nas teias de um viver comum, parte da riqueza cultural produzida
pela sociedade em suas trocas sociais.

Endereço: Av. Shishima Hifumi, 2911, Urbanova, CEP 12244-000, São José dos Campos – SP
Telefone: (12) 3947-1000

67

Referências Bibliográficas
ALBERTI, Verena. Ouvir e contar: textos em história oral. Rio de Janeiro: Editora
FGV, 2004.

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 2011. Institui o Registro de Bens
Culturais de Natureza Imaterial que constituem Patrimônio Cultural do Estado de
São Paulo, cria o Programa Estadual do Patrimônio Imaterial e dá providências
correlatas.

Disponível

em

<

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2011/decreto-5743917.10.2011.html>

CARVALHO, Ronaldo Marques de ; MIRANDA, Cybelle Salvador . A taipa como
patrimônio cultural: a preservação do saber fazer. Revista de Ciência e Tecnologia
RCT, v. 1, p. 1-18, 2015.

Constituição

de

1988.

Disponível

em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>
Acesso em: 13 abr. 2015.

Criação do Comphac. Disponível em: <http://www.fccr.org.br/index.php/comphac-sp27657/121-comphac>. Acesso em: 20 abr. 2015.

CONGRESSO BRASILEIRO DE FOLCLORE, Carta do Folclore Brasileiro. 1995.
Disponível em < http://www.fundaj.gov.br/geral/folclore/carta.pdf>

Cultura popular, 2013, Prefeitura de São José dos Campos. Disponível em:
<http://www.sjc.sp.gov.br/noticias/noticia.aspx?noticia_id=13573> Acesso em: 23 abr.
2015.

Endereço: Av. Shishima Hifumi, 2911, Urbanova, CEP 12244-000, São José dos Campos – SP
Telefone: (12) 3947-1000

68

FONSECA, Maria Cecília Londres. O Patrimônio em processo: trajetória da política
federal de preservação no Brasil. 2ª Edição. Rio de Janeiro: UFRJ/MinC-IPHAN, 2005.
296 p.

GOFF, Jacques Le. História e memória. Campinas: Unicamp, 1990.

IPHAN.

Disponível

em:

<http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=10852&retorno=paginaIph
an>. Acesso em: 13 abr. 2015.

__________________. Educação Patrimonial, Histórico, conceitos e processos, 2014.
Disponível:
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Educacao_Patrimonial.pdf Acesso
em: 10 out. 2016

__________________.

O

que

é

patrimônio

imaterial.

Disponível

em:

http://portal.iphan.gov.br/bcrE/pages/conPatrimonioE.jsf. Acesso em: 17 jan. 2015.

__________________.

Livros

de

Tombo.

Disponível

em:

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/608. Acesso em: 07 jan. 2016.

__________________. Decreto nº 3.551, de 04 de agosto de 2000. Disponível em:
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Decreto%20n%C2%BA%203_551
%20de%2004%20de%20agosto%20de%202000.pdf

__________________. Patrimônio e Ações Educativas: A Prática e suas
Perspectivas.

Disponível

em:

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/patrimonio_e_acoes_educativas.pdf

LEMOS, Carlos A. C. O que é patrimônio histórico. 5ª Edição, 1987. São Paulo.
Editora Brasiliense. 111 p.

Endereço: Av. Shishima Hifumi, 2911, Urbanova, CEP 12244-000, São José dos Campos – SP
Telefone: (12) 3947-1000

69

LESSA, Simone Narciso. São José dos Campos: o planejamento e a construção do pólo
regional do Vale do Paraíba, Campinas, SP: [s.n.], 2001.

PELEGRINI, Sandra C. A. ; FUNARI, Pedro Paulo. O que é patrimônio cultural
imaterial. 4a.reimpressão. 1a. ed. São Paulo: Brasiliense, 2011. v. 1. 116p .

Recomendação de Paris, 1989. Recomendação sobre a salvaguarda da cultura
tradicional

e

popular.

07

p.

Disponível

em:

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Recomendacao%20Paris%201989
.pdf>

REIS, Alcenir Soares dos; FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves. Patrimônio Imaterial
em Perspectiva. Editora: Fino Traço. Belo Horizonte, Minas Gerais. 1 edição. 288 p.
RODA, Regina D. A banda que faz milagre. 1987. Jornal Vale Viver.

SANTOS, Cecília Rodrigues dos. Novas fronteiras e novos pactos para o patrimônio
cultural. Revista São Paulo em Perspectiva: São Paulo, volume: 15, n. 2, abril/junho de
2001.

Disponível

em

<

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

88392001000200007&script=sci_arttext&tlng=pt>. Acesso em 03 jan. 2016.

SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de Conceitos
Históricos. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2006.

OLIVEIRA, J. O. S.; PATTO FILHO, U. R.; DEMÉTRIO, C. M. C.; OLIVEIRA, J. B.
S. de. Sant'anna: São José dos Campos: evolução histórica e diretrizes urbanas. São
Paulo: Takano, 1999.

PINTO, Carlos Alberto Fernandes. Processo n° 135645/2013. Prefeitura de São José
dos Campos. 05 de dezembro de 2013.

PINTO, Carlos Alberto Fernandes. Monsenhor Luiz o homem, o sacerdote e o mito.
Gráfica e editora Mogiana, 2007.

Endereço: Av. Shishima Hifumi, 2911, Urbanova, CEP 12244-000, São José dos Campos – SP
Telefone: (12) 3947-1000

70

RAMOS, Waldecy Serafim. Políticas de zoneamento e seus reflexos no urbano: Um
estudo do bairro de Santana, São José dos Campos, entre (1920 e 1950). São José
dos Campos. Dissertação de mestrado apresentado pela Universidade do Vale do
Paraíba – UNIVAP, 2009.

TAKAMATSU, Milena. Proposta Banda de Santana. Gerência de Patrimônio
Histórico da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. 25 de março de 2014

TEIXEIRA, David Romão, Marxismo e cultura: contraponto as perspectivas pósmodernas,

2011

Disponível

em:

<

https://www.fe.unicamp.br/revistas/ged/rfe/article/viewFile/2164/2033>.

Acesso em:

29 abr. 2015.

UNESCO. Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. 2002. Disponível em:
< http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf> Acesso em 04 jan.
2015

Entrevistas Orais

SANTOS, Onofre Rita dos. 2015. Atual maestro da Banda de Santana.

BEM, Vicente Gonçalves de. 2015. Cunhado de João Pistão.

Endereço: Av. Shishima Hifumi, 2911, Urbanova, CEP 12244-000, São José dos Campos – SP
Telefone: (12) 3947-1000

