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A pesquisa concentrou-se em torno do conceito de Patrimônio Histórico Artístico e Cultural e suas 

modalidades levando em conta o município de Duque de Caxias situado na Baixada Fluminense. 

Uma comunidade marcada por ocupações humanas e suas manifestações culturais materiais e 

imateriais, entre as quais destacamos a Folia de Reis que deixaram fragmentos de uma história, 

ainda viva, que compõem a identidade da cidade.  

Para que isso fosse possível, foi fundamental começar uma análise do conceito de Patrimônio 

Cultural e suas vertentes, levando em conta questões como: as modalidades e características do 

Patrimônio (Material e Imaterial), da constituição dos Bens que o compõem, sua preservação, e 

principalmente, sua dimensão política e cultural. 

No primeiro momento a pesquisa foi de caráter bibliográfico. Trabalhou-se com o livro de Carlos 

Lemos: O que é Patrimônio Histórico, que nos fez refletir sobre o conceito de Patrimônio Cultural. 

Neste texto, Lemos nos apresenta a distinção feita pelo professor Varine Bohan que configura o 

Patrimônio em três categorias: a primeira trata dos elementos da natureza; a segunda dos elementos 

do saber do homem no decorrer de sua historia e a terceira dos bens culturais que sobreviveram ao 

meio ambiente. Na percepção de Varine Bohan, um objeto isolado de seu contexto deve ser 

entendido como um fragmento de um fato, de uma situação. Assim, o Patrimônio atua com objetos 

que são re-significados socialmente, pois são valorizados em sua relação com a sociedade. A partir 

daí, começamos a compreender o valor simbólico do Patrimônio e porque preservá-lo. Para isso, 

temos que perceber como cada região encara seu modo de vida, e como este fato varia em sua 

representação; a visão a qual cada povo tem de patrimônio e a maneira na qual isso se insere na vida 

das populações. Para Lemos o Patrimônio engloba essas três áreas. Apresenta também o início da 

criação das leis de proteção ao patrimônio cultural.  

Na sequência fizemos a leitura do texto Cultura é patrimônio de Lucia Lippi Oliveira, que aborda a 

importância da preservação dos bens materiais para a memória de uma nação, um texto que remete 

á História da criação dos primeiro órgão brasileiro a tratar do assunto. A leitura desse livro nos 

trouxe uma dimensão a respeito do assunto, pois notamos que a idéia de defender esses 

monumentos, estava sendo posta em destaque por intelectuais como: Mario de Andrade, Lucio 

Costa, Rodrigo Mello Franco de Andrade, que foram os pioneiros na idealização do projeto de 

criação de um órgão de proteção ao patrimônio Brasileiro.  
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Trabalhamos também com o texto de Nestor Garcia Canclini: Todos tienes cultura: quiénes puedem 

desarrollarla, em que existe uma abordagem da questão na cultura da pós modernidade. Este autor 

trata dos processos do desenvolvimento da cultura, e modo como esta construção cultural 

discrimina e hierarquiza as populações de diferentes classes sociais. Isso ocorre porque favorece 

uma classe dominante.  Canclini apresenta essas diferenças de realidades sociais, e reflete sobre a 

globalização, e sobre a questão da indústria cultural. Nesse sentido investe na idéia atentar para a 

cultura como mais um modo de democratização.  

Apenas essa questão já justifica nosso objeto de pesquisa.  Inicialmente trabalhamos apenas com 

conceituação para escolha de nossos objetos de pesquisa, que delimitamos ao Patrimônio Imaterial 

de Duque de Caxias. Assim só agora procedermos à pesquisa de Campo necessária para 

consolidação da investigação. Essa primeira fase foi fundamental para nos acercarmos do objeto a 

ser pesquisado.  

Considera-se que existem questões socioculturais em Duque de Caxias que precisam ser levantadas. 

O Patrimônio Imaterial; a relação com suas comunidades a partir da sua importância histórica e dos 

valores culturais que neles estão inseridos, propiciando uma discussão sobre esses conceitos e o 

modo como estão sendo utilizados. 

Este estudo se constitui numa contribuição para o desenvolvimento local, não só em relação a sua 

significação cultural, como também em relação à economia podendo ser fonte e atrativo turístico. 

Por isso, a escolha de tratar dos Bens Imateriais, que embora estejam vinculados aos Bens 

Materiais; apresentam uma condição vivencial potente, que ainda podem referenciar novas 

construções de identidade social.  

Nessa segunda fase de pesquisa está relacionada aos Bens Imateriais da cidade, começamos nosso 

levantamento, no qual arrolamos as principais manifestações da cidade, o que deverá ser 

completado com a escolha de um objeto e uma investigação mais avançada sobre ela.  

A primeira manifestação que atende essas exigências é a Folia de Reis. Continuaremos a 

investigação na visitação ao acervo que se encontra no centro histórico de Duque de Caxias. É 

preciso ampliar essa pesquisa. São poucas as regiões do país que se presencia manifestações de 

Folia de Reis. Duque de Caxias merece essa maior visibilidade, a atenção voltada a nossa história 

que ainda acontece. 
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