


BREVE RELATO DO TOMBAMENTO DO VIRADO À PAULISTA COMO 
PATRIMÔNIO IMATERIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

A partir de convite a mim gentilmente encaminhado no Segundo Semestre de 2017 pelo Sr. Arnaldo
Rodrigues, assessor da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo (SEC-SP) na gestão de  José Luiz
Penna, atual responsável pela SEC-SP no governo paulista, fiquei encarregado de elaborar Parecer Final
do Virado à Paulista, prato tradicional  do Estado de São Paulo,  com o fito  de alçá-lo  ao  status de
Patrimônio Imaterial do Estado.

Institucionalmente, minha participação foi referendada em reunião travada na SEC-SP aos 5 de Setembro
de 2017, ocasião na qual a equipe da Secretaria repassou-me cópia da Citação de Tombamento nº.
01087, de 25-10-2011, sob os auspícios do CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico, da  Secretaria de Estado da Cultura), documento que justamente se
refere à inscrição do Virado à Paulista como patrimônio imaterial do povo paulista.

Os presentes na reunião solicitaram-me então um estudo técnico em profundidade sobre o  Virado à
Paulista, cujo caráter precípuo, reconhecidamente de molde cultural, instigou-me a aceitar o trabalho,
tanto em razão de minha formação e histórico na área antropológica, quanto pela trajetória acadêmica
em pesquisa científica e produção de texto.

A partir deste momento, passei a materializar minha missão, qual seja, a de calçar e detalhar o debate
pertinente  à  titulação deste  prato  tradicional  da  culinária  do  Estado de  São Paulo  na  categoria  de
patrimônio cultural imaterial paulista. 

O Parecer Final do Virado à Paulista resultou, pois em documento com 164.932 caracteres e 6 Figuras,
entregue no início de Outubro junto SEC-SP, que de pronto, manifestou grande satisfação pelo teor do
material, que na sequência, foi encaminhado para ser avaliado pelo CONDEPHAAT.

Para minha inteira satisfação, o Parecer Final do Virado à Paulista (passível de consulta pública na SEC-
SP), foi aprovado por unanimidade pela totalidade do corpo de membros do CONDEPHAAT, que um a
um elogiaram o material  na Sessão de Janeiro de 2018,  com o que,  o  Virado à Paulista tornou-se
oficialmente Patrimônio Imaterial do Estado.

Neste senso, tão logo a decisão oficial ganhou as páginas dos jornais, muitos restaurantes, de griffe ou
populares, da capital e do interior, reintroduziram o prato no cardápio regular oferecido aos clientes e
mais ainda, é voz corrente que nunca o Virado à Paulista foi tão procurado como agora está sendo.

Estes fatos,  que me trouxeram enorme satisfação,  inteligivelmente justificaram a postagem no meu
Portal de matéria sobre esta repercussão, publicada pela Revista da Hora, suplemento do jornal Agora,
da capital paulista, edição de 25 de Fevereiro de 2018. O que segue são os fac-símiles da citada edição
na qual constam meus depoimentos. Bom proveito a todos.
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