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RESUMO

O ofício das Paneleiras foi o primeiro bem cultural imaterial tombado no Brasil, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), no ano de 2002, registrado no livro de Saberes. O galpão das paneleiras está localizado no bairro de Goiabeiras, em Vitória – ES e é 
utilizado pelas artesãs para a fabricação das panelas. Segundo estudos do IPHAN, esse ofício é bastante antigo, pois no ano 1815 houve a primeira 
referência à panela de barro, que é de origem indígena. Essa atividade é tradicionalmente realizada por mulheres e repassada às gerações mais 
jovens, através de relatos orais e ensinamentos práticos. A demanda de compra deste produto se dá pelo fato de ser o principal elemento para o 
preparo de dois importantes pratos da culinária do estado do Espírito Santo – a moqueca e a torta capixaba; além de ser um dos símbolos da 
identidade cultural do Estado. É consenso que as paneleiras de Goiabeiras constituem uma das mais importantes heranças do patrimônio cultural 
do Espírito Santo. Nesse contexto, a preservação vincula-se à manutenção da memória e à conservação das tradições pela própria comunidade e 
que por sua vulnerabilidade, consequência das influências externas da pós-modernidade, constitui elemento de risco no planejamento de políticas 
públicas. Por sua vez, o patrimônio cultural se relaciona estreitamente com o turismo, incluindo todos os seus elementos tangíveis e intangíveis, 
agregando significativo valor econômico em muitas áreas e cidades, contribuindo para o desenvolvimento econômico das regiões periféricas. 
Diante desse fenômeno, surge o interesse desta pesquisa: Há situação de risco na transmissão da herança cultural e perpetuação do ofício das 
paneleiras de Goiabeiras? O objetivo dessa pesquisa é analisar o estágio de transmissão do legado cultural das paneleiras de Goiabeiras, 
discutindo-se a problemática da preservação e do consumo do patrimônio cultural em sua relação com a atividade do turismo. A justificativa para 
a realização dessa pesquisa é que atualmente, após treze anos do tombamento deste importante bem imaterial, há necessidade de
complementar estudos sobre o estágio de transmissão do legado cultural deste ofício através das gerações e para as gerações futuras, motivo 
esse de grande preocupação para a sustentabilidade do próprio bem e da comunidade que o concebe. O presente estudo é do tipo descritivo 
explicativo e quanto à forma metodológica trata-se de pesquisa de base bibliográfica e documental, com coleta de dados em campo. A 
abordagem da pesquisa se caracteriza como qualitativa e é realizada priorizando o recurso metodológico da observação participante e da história 
oral, cujo objetivo é explicitar e valorizar as experiências e registros da memória de vida desse grupo, mediante depoimentos das mulheres 
paneleiras de diferentes gerações. Como resultados, até o presente momento, tem-se que apesar da urbanização e do crescimento populacional 
no bairro Goiabeiras, este ofício continua sendo de caráter familiar e profundamente enraizado no cotidiano e no modo de ser da comunidade 
local, embora se perceba o desinteresse por parte de alguns descendentes da geração atual na continuidade do ofício. O reconhecimento como 
patrimônio imaterial cultural pelo IPHAN é uma maneira de preservar a memória e conservar a originalidade do bem por meio de políticas 
públicas, mas não uma garantia. Cada lugar ou bem reconhecido como patrimônio, já é, ou torna-se, rapidamente, uma atração turística. Com o 
oficio das Paneleiras de Goiabeiras não foi diferente, uma vez que houve aumento na procura dos artefatos, reflexo da divulgação da panela 
como um patrimônio da cultura capixaba.  A consequência da valorização desse patrimônio por visitantes e turistas é gerar interesse da 
população em mantê-lo e preservá-lo.
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