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Resumo: Após constatarmos o silenciamento da diferença LGBTQIA nos discursos 

sobre a diferença durante a elaboração do Plano Nacional de Cultura (2010-2020) pelos 

governos do Partido dos Trabalhadores (PT), e após observarmos a ausência de outras 

diferenças para além da ancestralidade portuguesa cristã, branca e colonial nas políticas 

brasileiras de patrimonialização da cultura ao longo do século XX, sentimos a 

necessidade de refletir sobre a herança cultural LGBTQIA. O objetivo deste artigo é 

questionar as possibilidades de elaborar políticas públicas na área da patrimonialização 

para a população LGBTQIA a fim de preservar suas expressões e manifestações 

artísticas e culturais, reconhecendo, assim, o seu valor, ampliando a sua visibilidade e 

consequentemente produzir deslocamentos no sentido do que é ser LGBTQIA no Brasil 

atual. 

 

Palavras-chave: Cultura LGBTQIA; discurso da diversidade; patrimonialização da 

cultura. 

 

The recognition of LGBTQIA cultural heritage in Brazil: an urgent issue 

 

Abstract: After observing the silencing of the LGBTQIA specificity in the discourse of 

the difference during the elaboration of the National Culture Plan (2010-2020), by the 

Workers’ Party (PT) governments, and after observing the absence of other differences 

beyond the Portuguese white, Christian and colonial ancestry in Brazilian politics of 

cultural heritage throughout the twentieth century, we feel the need to reflect on the 

LGBTQIA cultural heritage. The objective of this article is to question the possibilities 

of developing public policies in the heritage area for the LGBTQIA population in order 
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to preserve their artistic and cultural expressions and manifestations, thus recognizing 

their value, increasing their visibility and consequently producing displacements 

towards of what it is to be LGBTQIA in Brazil today. 

 

Keywords: LGBTQIA Culture; discourse of diversity; cultural heritage. 

 

 

m outra oportunidade (BARBOSA DA SILVA, 2016), analisando o discurso 

da diversidade no Brasil por meio do aparato teórico-metodológico de 

Pêcheux (2009 [1975]) e Orlandi (2007 [1999]), constatamos que, atualmente, 

o lugar possível para a manifestação da diferença é apenas o campo cultural e tivemos a 

necessidade de analisar o seu funcionamento no Plano Nacional de Cultura (2010-2020) 

elaborado durante os governos do Partido dos Trabalhadores, de Lula e de Dilma 

Rousseff. Primeiramente, nos debruçamos sobre o processo de elaboração do plano, em 

todas as suas etapas desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 48, em 10 de 

agosto de 2005, que instituiu a obrigatoriedade de sua elaboração, até o lançamento das 

suas 53 metas, em 11 de julho de 2012, passando pela aprovação pelo Congresso 

Nacional como Lei nº 12.343, em 2 de dezembro de 2010. 

 Tais etapas foram construídas ao mesmo tempo em que o Governo Lula 

reformulava os aparelhos ideológicos de Estado (AIE)1 político-culturais já existentes e 

criava outros, de escuta, tais como conferências, seminários e colegiados, para ouvir 

também as vozes das diferenças. Analisar, portanto, o processo de elaboração do Plano 

Nacional de Cultura (PNC), além de identificar e descrever as suas etapas, foi observar 

o funcionamento desses aparelhos na (tentativa) de captura das vozes das diferenças, 

sob o discurso da diversidade, isto é, da variedade como algo positivo, no discurso da 

política sobre a cultura no Brasil. E nessa análise, identificamos quatro formas de 

silenciamento da diferença: a) um silenciamento de posições-sujeito,2 quando se 

dificulta e impossibilita o comparecimento de outras posições e impõe que uma maioria 

                                                 
1 Para Althusser (1985 [1970]), a função dos aparelhos de Estado, sejam os repressivos ou os ideológicos, 
é garantir a reprodução das relações de produção, ou seja, o exercício da dominação, a manutenção da 
classe dominante no poder. A diferença entre eles estaria justamente no fato de que os repressivos 
funcionam (mais) pela violência, enquanto os ideológicos (mais) pela ideologia. Esses últimos tendem a 
ser “múltiplos, distintos e relativamente autônomos, suscetíveis de oferecer um campo objetivo às 
contradições que expressam, de formas ora limitadas, ora mais amplas, os efeitos dos choques entre a luta 
de classes (...), assim como de suas formas subordinadas” (ALTHUSSER, 1985 [1970], p. 73-74). 
2 Para saber mais sobre posição-sujeito e outros conceitos da análise materialista do discurso, ver Pêcheux 
(2009 [1975]), Orlandi (2007 [1999]) e Grigoletto (2007). 



Acesso Livre n. 9   jan.-jun. 2018 

27 
 

interpelada por posições dominantes decida quem participará das etapas posteriores e 

quais propostas irão ser levadas até elas; b) um silenciamento no interdiscurso, quando 

o Estado recorta uma memória, ao fornecer previamente eixos que irão conduzir as 

discussões; c) um silenciamento do dissenso, quando se visa impedir o confronto de 

posições em prol do consenso; e d) um silenciamento no intradiscurso, quando o Estado 

interfere na formulação das propostas, para que sejam objetivas e na língua portuguesa 

imaginária. 

 Se as etapas de elaboração do PNC foram amplas, exaustivas, complexas e 

produziram um efeito de sentido democrático e inclusivo, mapear e recuperar os dizeres 

nas/das versões do PNC requer um trabalho hercúleo. Em primeiro lugar, pela dispersão 

de sujeitos e sentidos que se dobram e desdobram no intradiscurso, no fio do dizer, 

no/pelo encontro e confronto de posições que agem na tomada de cada frase e palavra, 

na pontuação, na topicalização, na sintaxe e na seleção de significantes, autorizando 

alguns, interditando outros, e consequentemente articulando diferentes redes de 

memória. 

 Posteriormente, uma vez analisado o processo de elaboração do PNC, partimos 

para a análise da materialidade discursiva desses documentos – últimas versões de cada 

etapa – do PNC e de suas metas a partir de três eixos. No primeiro eixo, entramos no 

corpus a partir do significante diversidade, pois diferentemente de outros países como o 

Canadá e a Austrália, no Brasil, o discurso da diversidade se historiciza por meio desse 

significante, e não multiculturalismo. Investigamos, então, o que predica diversidade no 

PNC. No segundo eixo, nós nos debruçamos sobre os processos de designação da 

diferença. E, no terceiro, analisamos as formas de acomodação da posição-sujeito 

mercadológico-neoliberal pelas posições-sujeito antropológicas e da diversidade no 

PNC, identificados, por nós, desde as primeiras medidas político-culturais brasileiras na 

Era Vargas. Vale ressaltar que naquele momento nem neste foi nosso objetivo com esta 

tese esgotar a análise do PNC, pois como gesto de interpretação do analista “uma vez 

analisado, o objeto permanece para novas e novas abordagens” (ORLANDI, 2007 

[1999], p. 64), não se exaurindo jamais. 

 Concentrando nossa atenção nas formas de designação da diferença nas versões 

do Plano Nacional de Cultura (2010-2020), observamos que o significante diversidade 

apaga as marcas da diferença no fio discursivo ao significar as diferenças pela 

variedade, pois ao se dizer diversidade não se diz uru-eu-wau-wau, surdo ou transexual. 

Por conta disso, instaura-se uma tensão na elaboração do Plano Nacional de Cultura 
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(2010-2020) em marcar as diferenças, por meio de processos de designação, para que 

cada uma delas se torne visível. 

 De acordo com Guimarães (2003, p. 54), a designação é “a significação de um 

nome enquanto sua relação com outros nomes e com o mundo recortado historicamente 

pelo nome. A designação não é algo abstrato ao real, mas linguístico e histórico. Ou 

seja, é uma relação linguística (simbólica) remetida do real, exposta ao real”. Assim, as 

designações das diferenças são constituídas no interdiscurso, não somente nos 

movimentos dos sentidos daquilo que a palavra designa no discurso da diversidade, mas 

também em outros discursos sobre e da diferença. Isso só é possível porque  

 

o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição etc., 

não existe “em si mesmo” (isto é, em sua relação transparente com a 

literalidade do significante), mas, ao contrário, é determinado pelas 

posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico no 

qual as palavras, expressões e proposições são produzidas (isto é, 

reproduzidas). (...) as palavras, expressões, proposições etc. mudam de 

sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam 

(PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 146). 

 

 Ressaltamos que esses processos de designação só são possíveis a partir da 

estabilização de sentidos, por meio do confronto de posições-sujeito. Ao analisar os 

processos de designação, não buscamos averiguar qual diferença está ou não incluída 

nas versões e etapas do PNC, pelo menos não somente. Buscamos, assim, também 

observar quais deslocamentos foram possíveis na estabilização de sentidos sobre o que 

seja a diferença a partir do confronto de posições-sujeito na elaboração do PNC, ainda 

que muitas delas tenham sido silenciadas, como mostramos. 

 Para isso, procuramos nos 15 documentos do PNC e de suas metas, feitas de 

2005 a 2012, toda designação relacionada ao sujeito. Recortamos, então, 315 

designações distintas e mapeamos as suas ocorrências nas versões, agrupando-as, 

posteriormente em famílias parafrásticas, como a negro/africano/afrodescendente/afro-

brasileiro/quilombola/povo de terreiro, a índio/indígena/comunidades indígenas/povos 

indígenas ou LGBT/gay/grupos de gênero e orientação sexual. Tal “operação de 

deslinearização linguística dos enunciados que, quebrando a sequencialidade da 

superfície linguística, (nos) permite a construção de relações de correferencialidade 
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entre enunciados dispersos no arquivo” (ZOPPI-FONTANA, 2003, p. 251). Com isso, 

podemos acompanhar, além de quais designações foram ditas em cada versão, quando 

foram, e se, posteriormente, elas foram silenciadas, por qual posição foram silenciadas e 

ainda se houve falhas nesse processo de silenciamento. 

 Sendo assim, sobre a família parafrástica LGBT/gay/grupos de gênero e 

orientação sexual, separamos algumas sequências com grifos nossos: 

 

(SD1): Promover políticas, programas e ações voltados às mulheres, 

relações de gênero e LGBT, com fomento e gestão transversais e 

compartilhados [Relatório da deputada Fátima Bezerra (PT/RN) na 

Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, aprovado 

em 23 de setembro de 2009, p. 42]. 

 

(SD2): Integrar as políticas públicas de cultura destinadas ao segmento 

LGBT, sobretudo no que diz respeito à valorização da temática do 

combate à homofobia, promoção da cidadania e afirmação de direitos 

[Relatório da deputada Fátima Bezerra (PT/RN) na Comissão de 

Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, aprovado em 23 de 

setembro de 2009, p. 45]. 

 

(SD3): Estou atento às questões da diversidade cultural, mas não 

tenho lido sobre cultura LGBT, sobre o mapeamento dela, a não ser 

um projeto do Grupo SOMOS de POA. Como podemos incluir esse 

tópico? (Planilha com todos os comentários das metas feitos durante a 

consulta pública realizada de setembro a outubro de 2011 na 

plataforma do MinC na internet, 2011). 

 

(SD4): 450 grupos, comunidades ou coletivos beneficiados com ações 

de Comunicação para a Cultura (...) O público desta meta são: 

mulheres, negros e negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, rurais, 

pessoas com deficiência, LGBTs (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais), entre outros (Publicação As Metas do Plano 

Nacional de Cultura, de julho de 2012, p. 120). 

 

 Nessas sequências, pudemos observar o comparecimento das designações LGBT 

(SD1), segmento LGBT (SD2), cultura LGBT (SD3), LGBTs (Lésbicas, Gays, 
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Bissexuais, Travestis e Transexuais) (SD4). Se observarmos a versão final do PNC, a lei 

nº 12.343/2010, veremos que a designação LGBT comparece duas vezes, reproduzidas 

nas sequências (SD1) e (SD2). Em uma delas, como vítima da homofobia e na outra, 

como objeto de políticas, programas e ações públicas. Como na família parafrástica 

sobre as pessoas com deficiência, os LGBTs não podem produzir cultura, não 

comparecem como agentes culturais. E se observarmos a última versão das metas, 

podemos notar que LGBT aparece sempre ao lado de pessoas com deficiência ou 

transtornos psíquicos (SD4). O efeito que isso produz é o de que o LGBT mantém uma 

relação com essas pessoas, como se a homossexualidade, a bissexualidade e a 

transexualidade ainda se inscrevessem na matriz discursiva da doença (cf. SOARES, 

2006).3 A designação cultura LGBT é apagada. Em nenhum momento, portanto, na 

versão final do PNC e na versão final de suas metas, se faz parecer no intradiscurso 

cultura LGBT, como se aponta no comentário de um participante da consulta pública 

(SD3). Isso ocorre como se os LGBTs não produzissem uma expressão cultural distinta 

dos demais grupos sociais e como se ela não devesse também ser promovida e 

preservada.4 

 Esse apagamento de vozes LGBTQIAs também pode ser observado, no Brasil, 

ao longo da história para os demais grupos marginalizados como negros e indígenas, 

sobretudo no desenvolvimento da patrimonialização, área em que surgem as primeiras 

políticas culturais brasileiras. 

 Para Choay (2006 [1992], p. 135 e 136), a necessidade de preservação de 

monumentos históricos surge na Europa durante a Revolução Industrial, no século XIX, 

                                                 
3 Aqui cabe outro relato sobre nossa participação como delegado durante a 3ª CNC, em 2013, em Brasília. 
Seguindo o modelo da 1ª CNC, realizada em 2005, as propostas apresentadas nas etapas iniciais, de 
acordo com eixos pré-determinados, foram agrupadas em subeixos para serem discutidas na etapa 
nacional. Desse modo, agruparam no mesmo subeixo 3.2 Diversidade cultural, Acessibilidade e 
Tecnologia Sociais, propostas relacionadas aos LGBTs e às pessoas com deficiência. Como aqueles que 
defendiam as propostas LGBTs estavam em menor número, nenhuma foi aprovada para ser direcionada à 
plenária final. Por conta disso, alguns delegados redigiram uma moção solicitando que o MinC criasse um 
Colegiado Setorial de Culturas LGBTs no Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC). Para que a 
moção fosse aprovada, era necessário coletar assinaturas dos delegados, mas para a nossa surpresa alguns 
se negaram a assinar afirmando que já tinham apoiado outra moção que pedia a criação de um colegiado 
voltado para as pessoas com deficiência e para a acessibilidade delas. É esse comitê que também escolhe 
quem representará as expressões culturais LGBT e demais grupos da diversidade sexual no plenário do 
CNPC, mas sem direito a voto, conforme o decreto nº 8.611/2015. 
4 Nos anos seguintes à elaboração das metas, acompanhamos uma movimentação em torno desses 
sentidos. Se até então não seria possível dizer cultura LGBT, em junho de 2014, o MinC organizou em 
Niterói (RJ) o 1º Encontro Nacional de Arte e Cultura LGBT e em setembro de 2015 instalou de forma 
permanente o Comitê Técnico de Cultura de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) 
– que havia sido criado de forma temporária em 2013 – formado por representantes da sociedade civil e 
do poder público para propor diretrizes políticas culturais LGBTs. 
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quando houve uma “ruptura traumática do tempo”, ou seja, quando as transformações 

sociais e no espaço urbano se aceleram drasticamente. É a partir da demolição de bens 

imóveis que o monumento histórico passa a “se inscrever sob o signo do insubstituível” 

e, com isso, surgem as primeiras medidas políticas estatais voltadas para aquilo que 

começava a ser chamado de cultura. 

 No Brasil, tais transformações chegaram um pouco mais tarde, já no século XX, 

e se o governo nacionalista de Getúlio Vargas tinha a necessidade de construir uma 

identidade brasileira (LONDRES, 2001, p. 98), o tombamento de monumentos, onde 

estariam as raízes do país, cumpriria parte desse papel. Para se construir essa outra 

memória, outra discursividade, era preciso manter lugares que remetessem a uma 

origem nacional, significando-os, para concomitantemente preservá-los. 

 Por conta disso, as medidas do Estado se direcionaram para criação de um 

aparelho que pudesse exercer esse controle sobre a preservação da memória nacional, 

que dissesse o que poderia e deveria ser preservado. Nessas condições de produção, de 

construção de uma identidade nacional e transformações sociais e urbanas Vargas criou, 

por meio do decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, o Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (1937), responsável pela patrimonialização da cultura. 

 O decreto-lei nº 25/1937 estipulava quatro livros de tombo, onde os bens 

tombados seriam registrados – I) o Livro de Tombo Arqueológico e Etnográfico e 

Paisagístico, II) o Livro de Tombo Histórico, III) o Livro de Tombo das Belas Artes e 

IV) o Livro de Tombo das Artes Aplicadas –, e se inspirava no anteprojeto de Mário de 

Andrade para a criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional, elaborado em 24 

de março de 1936, sob encomenda de Gustavo Capanema (MICELI, 2001, p. 360; 

BOTELHO, 2007, p. 112). 

 Comparando os dois documentos, conseguimos observar o funcionamento de 

duas posições discursivas, determinando o que pode e deve ser dito, sobre cultura no 

Brasil dos anos 1930. De um lado, do anteprojeto de Mário, uma posição discursiva 

antropológica que permite o comparecimento da diferença, considerando que cultura 

não é somente a erudita, mas também a ameríndia e a popular, mas que ainda falha ao 

silenciar a negra, por exemplo. De outro, temos uma posição discursiva elitista-

conservadora, hegemônica, que apaga do anteprojeto qualquer marca de diferença, 

produzindo o sentido de que patrimônio seria meramente aquilo que fosse histórico e 

artístico. É essa posição elitista-conservadora, portanto, que controlará aquilo que pode 

e deve ser museificado, restaurado, monumentalizado, preservado e também aquilo que 
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deve ser esquecido, a diferença. 

 E isso pode ser observado não apenas com a análise do decreto que criou o 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), mas também na sua 

prática enquanto instituição, ou melhor, aparelho estatal, responsável pelo patrimônio 

histórico e artístico brasileiro. Rubino (1992), ao observar as listas de tombamento, 

mostra que até 1967, quando Rodrigo Melo Franco de Andrade deixou a direção do 

SPHAN, o órgão tinha tombado 689 bens.5 Destes, a maioria era de imóveis construídos 

no século XVIII, principalmente fortes, palácios, igrejas e conventos católicos, além de 

mais da metade se concentrarem nos estados de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, 

privilegiando a arte colonial. Dos imóveis construídos no século XX, até 1967, foram 

tombados apenas seis, quase todos modernistas, e o estado do Amazonas teve seu 

primeiro e único bem tombado, o Teatro Amazonas, somente em 1966, mesmo com 

tanta expressão cultural indígena. Além disso, no primeiro tombamento, em 1938, não 

foi tombado nenhum bem nas atuais regiões Norte e Centro-Oeste do país.6 Pode-se 

observar, assim, que nesses tombamentos não se levou em consideração sequer a 

diferença regional ou mesmo de estilos arquitetônicos, ao contrário do projeto de Mário, 

que afirmava: “devem pela mesma qualidade ‘histórica’ ser conservados exemplares 

típicos das diversas escolas e estilos arquitetônicos que se refletiram no Brasil” 

(ANDRADE, 2002 [1936], p. 275). 

 Essa preferência pela arte colonial, pelo “patrimônio de pedra e cal, de cultura 

branca, de estética barroca e teor monumental” (RUBIM, 2007, p. 104), produziu 

também transformações nos próprios bens tombados. Na busca de se retornar à origem 

desses bens, “os técnicos passa(va)m sem mais ao desmonte dos altares da igreja, 

eliminando imagens e objetos de culto de épocas distintas daquela em que se deu o 

entalhe, em busca de arremedos de um espaço perdido e em nome de uma doutrina 

etnocêntrica de ‘limpeza do visual’” (MICELI, 2001, p. 361). Podemos notar aí que esse 

processo promoveria um apagamento não apenas no fio discursivo do decreto aprovado 

                                                 
5 Segundo Rubino (1992, p. 123), até 1967, não constava nenhum bem tombado no Livro de Artes 
Aplicadas e apenas 26 no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. Porém, analisando informações 
atuais do IPHAN, observamos que no Livro das Artes Aplicadas há quatro bens tombados, um na Bahia 
em 1939, dois no Rio Grande do Norte, em 1964 e mais um no Rio Grande do Sul, em 2012. No entanto, 
são apenas quatro, e o Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico tem 185 bens tombados, até 
dezembro de 2015, mas a grande maioria é de valor paisagístico, e não arqueológico e etnográfico. Para 
termos de comparação, até dezembro de 2015, havia 705 registros no Livro do Tombo Histórico e 785 no 
Livro do Tombo das Belas Artes (BRASIL, IPHAN, 2015a). 
6 Dissemos atuais regiões, de acordo com a divisão geográfica adotada pelo IBGE em 1969 até os dias de 
hoje. Como sabemos, no período de funcionamento do SPHAN-IPHAN, o governo adotou outras divisões 
regionais de 1938 a 1945, com cinco regiões, e de 1945 a 1969, com sete regiões (BRASIL, IBGE, 2015). 
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e nos livros de tombo com ausência de representações da cultura popular, negra ou 

indígena, mas também no próprio bem tombado que passava por esse processo de 

“limpeza visual e artística”. Cultura não poderia ser algo vivo e em constante 

transformação. 

 Se projeto e decreto se distanciam no que tange ao indígena e ao popular, 

repercutindo nas próprias práticas de tombamento do SPHAN/IPHAN, como vimos, 

com o elemento negro, no entanto, a questão é complexa. Durante o período Vargas, 

acompanhamos um processo tenso e contraditório em relação ao negro: se o samba7 é, 

por exemplo, discriminado, por outro lado, as escolas de samba são capturadas como 

forma de contenção e de domesticação das manifestações artísticas. Outro exemplo 

seria a capoeira, criminalizada até 1942.8 Se as culturas negras são discriminadas e 

criminalizadas no período Vargas, por outro lado, o negro entra na composição de uma 

identidade nacional mestiça pelo/no discurso sociológico, com Gilberto Freyre (2006 

[1933]). 

 Contudo, ainda que se buscasse capturar as culturas negras desde o Estado 

Novo, a fim de favorecer o nacionalismo, elas não poderiam nem deveriam comparecer 

como patrimônio material nacional pelo menos até os anos 1980.9 Para Oliveira (2007, 

p. 137), a inclusão da temática negra na política cultural do país só ocorre nesse 

período, quando “a cultura passa a ser associada à cidadania”, e acrescentamos quando 

o discurso da diversidade emerge no Brasil, ao final da ditadura militar. No IPHAN, o 

primeiro bem tombado de culturas negras10 foi o Terreiro da Casa Branca, somente em 

                                                 
7 Sobre a origem e a discriminação do samba, cf. Moura (1983) e Napolitano; Wasserman (2000). Sobre o 
processo de captura dos desfiles de escolas de samba no período Vargas cf. Guaral (2012). 
8 De acordo com Oliveira (2002a), a capoeira foi criminalizada de 1890 a 1942, mas foi perseguida antes 
mesmo da existência do tipo penal capoeiragem no Código Penal de 1890. No Código Criminal de 1830 
(lei de 16 de dezembro de 1830), o capoeirista era penalizado por vadiagem, de acordo com o art. 295. Já 
o artigo 402 do Código Penal – decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890 – dizia: “Fazer nas ruas e praças 
públicas exercícios de agilidade e destreza corporal conhecidos pela denominação capoeiragem; andar em 
correrias, com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou 
desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal: Pena – de prisão celular 
por dois a seis meses”. Para maiores informações sobre a história da capoeira, conferir também Oliveira e 
Leal (2009). 
9 O apagamento do negro ou das culturas negras, tanto no projeto de Mário, quanto no decreto e nas 
práticas de tombamento do SPHAN/IPHAN pode ser considerado mais veemente, se levarmos em 
consideração que nos anos 1930 já se falava em cultura e música negra ou afro-brasileira, por meio da 
realização dos Congressos Afro-Brasileiros em Recife (1934) e em Salvador (1937), além da publicação, 
por Arthur Ramos de suas obras, O negro brasileiro (1934) e O folk-lore negro do Brasil (1935) e de O 
samba rural paulista (1937), do próprio Mário, em que relata sua pesquisa sobre as origens da cultura 
afro-brasileira em Pirapora do Bom Jesus (SP). Sobre a maneira de significar o negro durante o Período 
Vargas, de modo geral, cf. Cunha (1999). 
10 Vale ressaltar que fazendas históricas são tombadas desde a criação do SPHAN, entretanto a senzala só 
é mencionada em dois tombamentos: de um prédio em 1943, em Cachoeira (BA), e da Fazenda do Pinhal, 
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1986. Depois se seguiram o Terreiro do Axé Opô Afonjá (2000), o Terreiro do Bate-

Folha (2005), o Terreiro do Gantois – Ilê Iyá Omim Axé (2005), o Terreiro do Alaketo, 

Ilê Marocá Láji (2008) e o Terreiro de Ilê Axé Oxumaré (2014). Todos em Salvador 

(BA).11 

 Por outro lado, se faltam patrimônios materiais tombados relacionados à cultura 

popular e à cultura de povos indígenas e afro-brasileiros, o mesmo não acontece com os 

patrimônios imateriais registrados. O registro de patrimônio imaterial é feito pelo 

IPHAN desde 2002 em quatro livros – Registro dos Saberes, Registro das Celebrações, 

Registro das Formas de Expressão e Registro dos Lugares – e, desde então, 41 foram 

registrados. Embora ainda sejam poucos bens registrados se comparados com os bens 

tombados, todos os bens imateriais estão relacionados à cultura popular ou à cultura de 

povos indígenas e afro-brasileiros, como a Arte Kusiwa dos índios Wajãpi (2002), o 

Círio de Nazaré (2004), Ofício das Baianas de Acarajé (2005), a Cachoeira de Iauaretê – 

Lugar sagrado dos povos indígenas dos Rios Uapés e Papuri (2006), o Frevo (2007), as 

Matrizes do Samba no Rio de Janeiro (2007) e a Roda de Capoeira (2008) (BRASIL, 

IPHAN, 2015b). O efeito que isso produz é o de que os bens de origem europeia são da 

ordem material, enquanto os bens de origem indígena ou africana são da ordem 

imaterial, do efêmero. Não seria possível, assim, tombar uma habitação indígena, mas 

apenas registrar a técnica de como fazer uma habitação indígena, por exemplo.12 

 Soma-se a essa iniciativa o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, 

instituído pelo decreto nº 7.387, de 9 de dezembro de 2010. Seu objetivo é salvaguardar 

as línguas faladas no Brasil por meio da sua identificação, documentação, 

                                                                                                                                               
tombada em 1987, em São Carlos (SP) (BRASIL, IPHAN, 2013). Ainda que não consideremos as 
senzalas como expressão da cultura afro-brasileira, podemos observar que elas também são apagadas dos 
tombamentos. 
11 Todavia, como a contradição é constitutiva do processo discursivo e não existe ritual sem falhas 
(PÊCHEUX, 2009 [1975]), ainda que a posição discursiva elitista fosse hegemônica e controlasse os 
sentidos sobre patrimônio e cultura, algo escapa. Se observarmos a primeira lista de tombamentos feita 
em 1938, pelo recém-criado SPHAN, observaremos que, entre os 236 bens, estão a Casa da Ordem 
Terceira do Carmo, em Cachoeira (BA); o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Ouro Preto 
(MG); Fortaleza de Santa Catarina, em Cabedelo (PB); Palácio Imperial, em Petrópolis (RJ); o Jardim 
Botânico e a Casa da Marquesa de Santos, no Rio de Janeiro (RJ); Ruínas de São Miguel das Missões 
(RS); o Museu Paulista, em São Paulo (SP); a Igreja de São Benedito, em Teresina (PI) (BRASIL, 
IPHAN, 2015a). Quase todos os bens referem-se à memória do colonizador português. Dois, no entanto, 
fogem à regra: (I) o Museu de Magia Negra, inscrito no Livro do Tombo Histórico e no Livro do Tombo 
de Belas Artes e (II) os Morros do Distrito Federal, inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, 
Etnográfico e Paisagístico. Sobre o Museu de Magia Negra, formado por objetos apreendidos pela polícia 
durante a repressão a terreiros e a casas espíritas no Rio de Janeiro do início do século XX, e sobre os 
Morros do Rio, já previsto no anteprojeto de Mário, ver Barbosa da Silva (2016, p. 82-85). 
12 Para maiores informações sobre a história da patrimonialização da cultura afro-brasileira, ver Lima 
(2012). 
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reconhecimento e valorização (IPHAN, 2018), e se organiza em eixos de atuação que 

incluem esses grupos marginalizados: línguas indígenas, línguas de sinais, línguas afro-

brasileiras, línguas imigrantes e línguas crioulas. 

 Todavia, se observamos nestes últimos anos, o comparecimento da designação 

cultura LGBT em algumas ações do governo federal, ao final da gestão de Dilma 

Rousseff, após o silenciamento durante o processo de elaboração do PNC e após a 

mobilização do movimento LGBTQIA, neste momento, não identificamos nenhuma 

iniciativa concreta a respeito da patrimonialização das culturas LGBTQIAs a nível 

nacional.13 

 Não nos restam dúvidas, contudo, da diversidade e da autenticidade das formas 

de expressão e manifestações artísticas e culturais LGBTQIAs como shows de drag 

queen, paradas, bailes, ruas, bares, bairros, praças e espaços na praia, falares com 

extenso vocabulário único e variedades regionais, além de uma forma de se comportar 

já bastante estudada pela antropologia no Brasil. Muitas dessas manifestações já vistas 

como forma rentável por investidores e capitalistas que só multiplicam. 

 Tais expressões LGBTQIAs são tão variadas que podem ser registradas em todos 

os livros do patrimônio imaterial, pois contém saberes, celebrações, lugares e formas de 

expressões genuínas que merecem ser preservados, protegidos e fomentados como toda 

cultura viva para as próximas gerações, como possibilidades culturais e como formas da 

capacidade e da criação humanas. 

 Do mesmo modo, estamos certos de que reconhecer a(s) cultura(s) LGBTQIA(s) 

como patrimônio imaterial brasileiro não extinguirá o grande preconceito e 

estigmatização que esse segmento da população sofre no Brasil. Entretanto, tal ação 

pode colaborar para movimentar sentidos sobre os LGBTQIAs, como aconteceu com 

outros grupos marginalizados e somando-se a outras ações já realizadas, como a 

aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, em 2013, é fundamental para a 

garantia de direitos e para o combate à LGBTQIAfobia. Torna-se urgente, desse modo, 

no Brasil, registrar as culturas LGBTQIAs, no plural, como patrimônio nacional. Onde 

está o Estado brasileiro que não se sensibiliza com essa questão? 

                                                 
13 No nível municipal identificamos o registro do Concurso Miss Brasil Gay, em 2007, como patrimônio 
imaterial de Juiz de Fora (MG) (DIAS, 2014) e o projeto de lei nº 399/2017, de autoria dos vereadores 
Sâmia Bomfim (PSOL) e Eduardo Suplicy (PT), para transformar a Parada do Orgulho LGBT de São 
Paulo em patrimônio imaterial da cidade (SÃO PAULO, 2017). Cabe destacar outras ações políticas de 
apoio à Cultura LGBTQIA, como o Museu da Diversidade Sexual, mantido pela Secretaria da Cultura do 
Estado de São Paulo, na capital paulistana, e os financiamentos públicos (mas esporádicos) a paradas e 
festivais de cinema sobre a temática em diversas cidades brasileiras. 
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