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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho busca traçar relações entre patrimônio cultural e 

propriedade intelectual com a proposta de problematizar as políticas de 

educação patrimonial vigentes no Brasil. Para tal apresenta um panorama da 

institucionalização da proteção do patrimônio cultural, assim como apresenta 

as legislações específicas de propriedade intelectual. A proposta é através da 

revisão bibliográfica e da análise das políticas de proteção patrimonial e 

intelectual verificar suas inferências nas dinâmicas sociais, de modo a elaborar 

uma problemática a respeito do foco que se tem tomado nas políticas de 

educação patrimonial, com efeito de verificar em que medida elas tem 

acompanhado o surgimento dos novos desafios no campo patrimonial.   

 

 

 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Propriedade Intelectual; Educação 

Patrimonial  
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Introdução 

 

A ideia do trabalho surgiu através da afinidade com o tema desperta 

pela minha aproximação acadêmica com a Arqueologia. Tive a oportunidade de 

participar, em 2011, do Projeto “Sítio Escola: Pesquisas Arqueológicas e a 

Viabilização de Práticas Interdisciplinares no Litoral do Paraná”, no qual 

realizamos escavações no Sambaqui Ilha das Pedras, localizado na baia de 

Paranaguá. Durante quinze dias realizamos o trajeto até o sítio arqueológico 

com uma lancha. 

Devido a isso conhecemos alguns barqueiros que nos contavam 

histórias a respeito da sua compreensão do sambaqui, assim como do nosso 

trabalho. Muito do que foi dito relacionava-se ao fato de acreditarem que o local 

era mal assombrado, ou que espíritos antigos ali habitavam, tinham medo do 

local, principalmente a noite. Desconheciam a historia dos sambaquis e das 

populações que ali viveram. No que diz respeito ao trabalho arqueológico, nos 

questionaram algumas vezes se havíamos encontrado ouro ou algo valioso, 

acreditavam que estávamos procurando tesouros. 

Esses acontecimentos me fizeram pensar na importância de 

realizarmos ações junto à comunidade ao trabalharmos em determinado sítio. 

Com o intuito de compartilhar conhecimentos, dados históricos, assim como, 

permitir que a comunidade trabalhe em parceria. É o que chamamos, no campo 

da arqueologia, de Arqueologia Pública, que foi o primeiro tema estudado por 

mim no inicio da realização do trabalho monográfico.  

Em 2012 participei do projeto de escavação no Colégio de Jesuítas em 

Campo dos Goytacazes-RJ “Café com Açúcar: arqueologia da escravidão em 

uma perspectiva comparativa no sudeste rural escravista – séculos XVIII e XIX 

- Fase 1 – Fazenda dos Jesuítas”. As escavações duraram um mês e durante 

esse tempo ficamos alojados no Solar do Colégio, datado do século XVII, onde 

hoje funciona o Arquivo Público da cidade.  

Nossa alocação permitiu contato direto com as pessoas que 

trabalhavam no local. Ao longo do trabalho tive intenso contato com os 

profissionais da cozinha, limpeza e segurança. Em muitas das conversas que 

tivemos pude perceber que não sabiam o que estávamos fazendo e em alguns 

casos não conheciam a história do local onde trabalhavam, isso principalmente 
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em decorrência de uma falta de identificação com o bem cultural, não tanto 

pela ausência de informações. 

Essa experiência acentuou minha vontade de estudar formas de 

estabelecer contato com a comunidade e de buscar construir conjuntamente 

conhecimentos sobre o patrimônio. Comecei a realizar pesquisas bibliográficas 

sobre educação patrimonial e percebi que precisava primeiramente entender 

como o patrimônio se institucionalizou no Brasil. Reencaminhei a pesquisa 

nesse sentido e acabei me deparando com textos que tratavam sobre 

propriedade intelectual.  

A partir da leitura de textos sobre patrimônio cultural e sobre 

propriedade intelectual pude notar que os assuntos estavam muito interligados 

e que tinham problemáticas comuns, principalmente no que diz respeito aos 

conhecimentos tradicionais, folclore e música popular. Me propus então a 

realizar o trabalho monográfico traçando os dois caminhos e os cruzando, afim 

de avaliar se as políticas de educação patrimonial têm conseguido atender as 

novas demandas que surgem pela institucionalização das formas de proteção 

patrimonial e intelectual. 

A escolha metodológica foi de realizar uma revisão bibliográfica, isso 

por perceber que ao ter esses assuntos relacionados era necessário a priori 

conhecer as temáticas a ponto de poder traçar problemas através delas. E 

apesar do tema mostrar relevância dentro do contexto das ciências sociais não 

existe muitos trabalhos que tratem dessa temática sistematicamente, as 

produções, em geral, tratam de estudos de caso com análises pontuais. 

Acreditei ser mais sensato na conjuntura que me encontrava traçar um 

panorama, antes de direcioná-lo a um campo específico.  

Para tal comecei minha pesquisa através dos sites de instituições 

responsáveis pela proteção do patrimônio e da propriedade intelectual, como o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Na sequencia busquei me 

familiarizar com as legislações específicas, buscando textos jurídicos e vídeos 

de palestras de juristas.  

Realizei leituras de uma série de artigos acadêmicos e de alguns livros 

que tratam de patrimônio, memoria, identidade, cultural imaterial e imaterial, 

propriedade intelectual e com intuito de me aprofundar na análise assisti uma 
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série de vídeos produzidos pelo IPHAN de entrevistas com especialistas na 

área ou demonstrativos das práticas de educação patrimonial. 

O trabalho foi dividido em três capítulos com o intuito de proporcionar 

ao leitor a mesma experiência de desenvolvimento de temática que tive. O 

primeiro capítulo pretende definir o patrimônio como conceito para as ciências 

sociais, apresentar sua trajetória de institucionalização e as formas de 

proteção, tanto do seu caráter material quanto imaterial. E por fim, através 

disso, problematizar ações de proteção e seus possíveis resultados. 

O segundo capítulo tem por objetivo aproximar o leitor da problemática 

da proteção da propriedade intelectual, buscando apresentar exemplos que 

ilustrem a relação direta que tem com o patrimônio cultural, como os modos de 

fazer, os conhecimentos tradicionais e o folclore. 

No terceiro capítulo acompanharemos a trajetória histórica da 

educação patrimonial no Brasil, as suas formas de implementação, como o 

Guia Básico de Educação Patrimonial e as Casas do Patrimônio. A fim de 

podermos analisar como essas práticas têm atendido às necessidades 

despertas pela proteção do patrimônio cultural e de propriedade intelectual. 
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1. Patrimônio Cultural 

 

A definição de patrimônio cultural que orientará esse trabalho consiste 

em considerá-lo a expressão da ‘alma’ dos povos, isso é, local onde residem as 

memórias e as identidades, e através das quais essas adquirem materialidade, 

carregando em si os modos de ser, de fazer e de viver. 

O patrimônio cultural de um povo se constitui historicamente, isso 

porque, trata-se de representações que se recebe do passado e com os quais 

se vive o presente e, em certa medida, se transmite para o futuro. 

Antes de qualquer avanço nessa temática, é fundamental considerar 

que as definições de patrimônio assim como sua compreensão por parte dos 

sujeitos envolvidos se modificam com o passar do tempo, de forma que trata-se 

de um tema dinâmico. Primeiramente porque o que é considerado patrimônio 

cultural para alguns grupos sociais não o é para outros, e ademais porque ao 

longo da vida o sujeito pode se identificar com setores patrimoniais distintos. 

Ao considerarmos patrimônio cultural como algo historicamente 

constituído, não é possível desvencilhar do conceito de memória. Pois através 

dela se estabelecem associações entre o passado e o presente. É nela que os 

valores simbólicos residem e através da qual são transmitidos. É através de 

uma memória viva que o sujeito pode se identificar com o processo histórico. A 

identidade cultural de um país, estado, cidade ou comunidade se faz com 

memória individual e coletiva. (LE GOFF, 1996) 

A memória individual se desenvolve a partir de uma visão pessoal da 

memória coletiva, permite assim que relações se estabeleçam no meio social, 

cria-se um sentimento de pertencimento, pois nessas trocas simbólicas que se 

faz entre os sujeitos, reside a identidade cultural. E a identidade cultural 

depende do recorte seletivo que se faz para conservá-la, recorte este que parte 

da memória coletiva, que pretende sempre reafirmar e fortalecer os vínculos 

socioculturais.  

Não somente os objetos ou as coisas, mas suas 
representações imagéticas e simbólicas circulam nas 
entranhas das memórias dos sujeitos sociais, em meio a 
sentimentos e vivências que resistem ao acaso e se mantém 
devotadas a sustentar vínculos com seus lugares de 
pertencimento, historicamente construídos. (PELEGRINI, 2007) 
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Visto que é nas memórias que também se constitui a identidade do 

sujeito, a noção de patrimônio cultural adquire importância, isso porque ele 

consiste na materialização do caráter simbólico da cultura de determinado 

povo. Cultura essa que é dinâmica e que tem referenciais próprios dentro de 

determinado grupo, e se configura tanto pelo tangível quanto pelo intangível. 

Os grupos sociais com o decorrer do tempo histórico constituem 

identidades que se revelam em sua atribuição de valores a objetos ou práticas, 

formando o patrimônio cultural de um povo, que é transmitido pela memória 

coletiva, e que por sua vez adquire particularidades quando assume caráter de 

memória individual. 

Atualmente o patrimônio cultural tem adquirido nova forma, dado por 

um processo de superação de sua definição por bens de pedra e cal, ou seja, 

aqueles pertencentes ao patrimônio material, representados, principalmente, 

por grandes monumentos tidos como marcos da cultura de um povo, mas para, 

além disso, da cultura da humanidade. 

Os monumentos são representantes claros da associação entre 

memória, identidade e história, e por essa característica, são facilmente 

reconhecidos como patrimônio. É principalmente por sua força de presença e a 

quase impossibilidade de não ser notado, também por representarem a 

capacidade de criação humana, que os monumentos foram durante muito 

tempo um dos únicos bens a serem tidos como patrimônio a ser preservado. 

Ademais, os monumentos costumam estar diretamente associados às 

classes dominantes, à grandes homens e tempos gloriosos. São perfeitos 

representantes da ‘história oficial’, em que o povo em geral, e em especial, as 

minorias, seus objetos e práticas eram deixados de fora, como se não 

existissem. Sendo assim, alguns bens materiais e, principalmente, os imateriais 

não foram vistos, por um longo período, como algo a ser preservado. 

Na configuração social contemporânea, depara-se com duas situações 

opostas, embora relacionadas. De um lado há forças capitalistas de 

homogeneização da cultura, suportado pela globalização. E de outro lado uma 

resposta a essa força que busca reafirmar as diferenças. Na medida em que, 

numa sociedade capitalista, a preservação da identidade cria caráter de 

necessidade, o patrimônio adquire novas formas e importância.  
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Conservar o patrimônio de um povo permite que ele conserve sua 

identidade e sua memória, preservando o vínculo entre os sujeitos e 

incentivando os diferentes modos de fazer, modos de ser e a sabedoria local. 

Dessa forma valorizando as histórias locais, de diferentes grupos sociais em 

diferentes contextos.  

O patrimônio cultural é dividido em dois grandes campos, o patrimônio 

material e o patrimônio imaterial, ambos resguardados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).  

 

1.1 - Patrimônio Material 

 

O patrimônio material, hoje protegido no Brasil pelo IPHAN através de 

legislações específicas é composto: 

 

Por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua 
natureza nos quatro Livros do Tombo: arqueológico, 
paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes 
aplicadas. Eles estão divididos em bens imóveis como os 
núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens 
individuais; e móveis como coleções arqueológicas, acervos 
museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, 
videográficos, fotográficos e cinematográficos. (IPHAN) 
 

 

Consiste, portanto, em bens tangíveis, que são, por seu caráter 

palpável, facilmente reconhecidos como patrimônio quando estão associados a 

memória histórica de um povo. Mas sua materialidade não os coloca em 

oposição aos bens imateriais, isso porque um está intimamente ligado ao outro. 

As relações sociais não se dão simplesmente entre pessoas e grupos, 

elas envolvem artefatos, entranham-se na materialidade de forma que a cultura 

material pulsa no coração da vida social. (FUNARI E CARVALHO, 2011) Ao 

mesmo tempo em que o patrimônio intangível está inserido no universo 

material, o universo material é usado para dar suporte ao símbolo e efetivar a 

perpetuação. (SOUZA e CRIPPA, 2011) 

De acordo com o IPHAN, os bens materiais devem ser protegidos para 

que não desapareçam, de forma que as futuras gerações possam ter contato 

com os bens produzidos em outras épocas históricas. Na lista abaixo é 

possível ver a distribuição desses bens.  (ANEXO I) 
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Bens Móveis 

 -Documentos textuais  

-Fotografias, mapas e plantas (iconografia) 

-Livros e documentos bibliográficos 

-Objetos pertencentes a museus (acervos) 

-Bens integrados 

Bens Imóveis  

-Conjuntos urbanos ou rurais 

-Edificações isoladas, equipamentos urbanos e ruínas 

-Jardins e parques históricos 

Bens Arqueológicos 

-Sítios arqueológicos tombados 

-Acervos Arqueológicos tombados 

-Sítios arqueológicos cadastrados 

Patrimônio Ferroviário 

-Bens valorados 

Patrimônio Naval 

-Embarcações 

-Acervos 

Paisagens 

-Paisagens naturais tombadas 

-Paisagens culturais tombadas 

                       

 

 

1.2 - Patrimônio Imaterial 

 

 

Patrimônio imaterial compreende práticas sociais que se manifestam 

em modos de fazer, em saberes, assim como celebrações, forma de expressão 

musical, plástica, cênicas e lúdicas, ou então a lugares que possuam 

significado para determinado grupo social. O patrimônio imaterial passa de 

geração em geração, e provoca o sentimento de identidade e continuidade. 
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Em 2000, de acordo com o Decreto nº3551, foi instituído o Programa 

Nacional do Patrimônio Imaterial que:  

 

Viabiliza projetos de identificação, reconhecimento, 
salvaguarda e promoção da dimensão imaterial do patrimônio 
cultural. É um programa de apoio e fomento que busca 
estabelecer parcerias com instituições dos governos federal, 
estaduais e municipais, universidades, organizações não 
governamentais, agências de desenvolvimento e organizações 
privadas ligadas à cultura e pesquisa. (IPHAN) 

 

O primeiro bem imaterial registrado no Brasil foi a Arte Kusiwa, pintura 

corporal e arte gráfica Wajãpi em dezembro de 2002, passado onze anos 

desde o primeiro registro, o IPHAN tem sob sua proteção os seguintes bens 

imateriais: 

 

-Oficio das Paneleiras de Goiabeiras 

-Arte Kusiwa – Pintura Corporal e Arte Gráfica Wajãpi 

-Círio de Nossa Senhora de Nazaré 

-Samba de Roda do Recôncavo Baiano 

-Modo de Fazer Viola-de-Cocho 

-Ofício das Baianas de Acarajé 

-Jongo no Sudeste 

-Cachoeira de Iauaretê – Lugar sagrado dos povos indígenas dos rios 

Uaupés e Papuri 

-Feira de Caruaru 

-Frevo 

-Tambor de Crioula do Maranhão 

-Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: Partido Alto, Samba de Terreiro 

e Samba-Enredo 

-Modo Artesanal de fazer Queijo de Minas, nas regiões do Serro e das 

serras da Canastra e do Salitre 

-Roda de Capoeira 

-Oficio dos Mestres de Capoeira 

-Modo de fazer Renda Irlandesa –Sergipe 

-O toque dos Sinos em Minas Gerais 

-Oficio do Sineiro 
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-Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis – Goiás 

-Ritual Yaokwa do Povo Indígena Enawene Nawe 

-Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro 

-Festa de Sant’Ana de Caicó 

-Complexo Cultural do Bumba-meu-boi do Maranhão 

-Saberes e Práticas Associados aos Modos de Fazer Bonecas Karajá 

-Rtixòkò: Expressão artística e cosmológica do Povo Karajá 

-Fandango Caiçara 

-Festa do Divino Espírito Santo de Paraty 

-Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim 

-Festividades do Glorioso São Sebastião na Região do Marajó 

 

 

1.3 - Trajetória Institucional da Proteção de Bens Patrimoniais no 

Brasil 

A proteção institucional de bens culturais no Brasil data dos anos 1937 

quando foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN), que teve como um de seus mentores Mario de Andrade, poeta, 

musicólogo, romancista e historiador brasileiro que desde os anos 1920 já 

realizava viagens com a proposta de abarcar manifestações culturais distintas 

dos povos brasileiros, e em 1936 redigiu uma proposta oficial na qual alegava 

que o patrimônio cultural da nação deveria abarcar também bens de caráter 

imaterial, além das obras de arte e monumentos históricos e que para isso era 

preciso uma política de salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro.  

Através do SPHAN passaram a ocorrer tombamentos de bens, móveis 

e imóveis do país que eram então considerados de interesse público, fosse por 

sua vinculação com fatos memoráveis da história nacional ou por seu 

excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. A 

atividade de tombamento, até então, era considerada exclusivamente técnica. 

No plano internacional foi criada em 1946 a UNESCO, Organização 

das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, e que desde sua criação 

propôs aos membros que buscassem meios de fortalecer o folclore visando 

assim à paz e compreensão entre os povos. O Brasil seguindo as 
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recomendações criou no mesmo ano o Instituto Brasileiro para a Educação, 

Ciência e Cultura. 

A preocupação em fortalecer as diferentes vertentes culturais 

brasileiras deu origem, em 1947, à Comissão Nacional do Folclore, que serviu 

de base para a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, em 1958, e em 

seguida ao Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular.  

A partir dos anos 1970 ocorreu um deslocamento das discussões a 

respeito da preservação da esfera técnica para uma esfera de negociação 

política. (Fonseca, 2009) Aloísio Magalhães, figura central nesse período, foi 

responsável pela criação, em 1975, do Centro Nacional de Referências 

Culturais que juntamente à Fundação Nacional Pró-Memória (FNPM) criada em 

1979, passaram a realizar processos de documentação e de devolução dos 

resultados obtidos aos grupos trabalhados.  

Essa nova abordagem propõe que os grupos sociais a serem 

estudados e resguardados são os melhores detentores de seus bens e os 

melhores protetores de seu patrimônio, e por essa razão o trabalho da 

instituição governamental implicava uma ação conjunta com a população 

interessada.  

Em 1972 a UNESCO organizou a Convenção Sobre o Patrimônio 

Mundial, Cultural e Natural, na qual publicou a “Recomendação de Paris sobre 

a Proteção do Patrimônio Cultural e Natural”. O documento recomendava que 

as nações através de seus órgãos competentes traçassem um plano de defesa 

e conservação do patrimônio natural e material, evitando assim o 

desaparecimento de bens milenares da humanidade. Nessa convenção 

também foi criada a Lista de Patrimônio Mundial, que inseriu uma nova 

categoria ao patrimônio, o patrimônio mundial.  

A inclusão na lista se restringia aos bens materiais, o que levou alguns 

países a encaminhar, sob a liderança da Bolívia, um documento à UNESCO, 

no qual propunha que também fossem realizados estudos que abarcassem o 

patrimônio cultural imaterial, com o intuito de elaborar políticas internacionais 

de salvaguarda. Dessa manifestação resultou a “Recomendação sobre a 

Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular” aprovada em 1989 em Reunião 

da Conferência Geral da UNESCO. 
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No Brasil, nos anos 1980, através da FNPM, ampliou-se a atuação do 

Estado na consagração do patrimônio cultural, atendendo a demandas 

indígenas, afro-brasileiras e das culturas populares, o que levou ao 

tombamento da Serra da Barriga e do Terreiro Casa Branca. Essas ações 

tiveram grande impacto nas determinações legislativas que vieram a seguir, e 

levou o Congresso a incluir a temática no texto da Constituição Federal 

promulgada em 1988: 

                                          DA CULTURA  

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.  
 
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.  
§ 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. 
 
 

Essa nova abordagem implica na necessidade de uma nova 

metodologia, isso porque o tombamento não consegue abarcar o patrimônio 

cultural imaterial. Em 1992 é instituído o IPHAN, anteriormente SPHAN, que 
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agora além de responsável pelo tombamento de bens materiais precisa criar 

dispositivos para abarcar os bens patrimoniais imateriais.  

No âmbito internacional é criado, em 1994, inspirado na experiência 

japonesa, o Programa Tesouros Humanos Vivos, que partiu da discussão a 

respeito da autenticidade, que passa a ser avaliada partindo dos pressupostos 

pertinentes a cultura de determinado grupo, sendo assim vista de dentro para 

fora e não o oposto. Esse programa visava valorizar os mestres dos saberes, 

assim como preservar as formas de fazer incentivando a manutenção da 

tradição. No Brasil essa abordagem se deu de maneira distinta. 

 

Focalizando a expressão cultural e o território que se 
desenvolve ou ocorre, é possível atuar em todos os 
aspectos que a colocam em risco e a enfraquecem - e 
naqueles que a fortalecem. Também são 
fundamentais todos os atores sociais envolvidos ou 
relacionados com a prática (inclusive o público que a 
envolve e consome), e não apenas os chamados 
‘mestres’. O aspecto da transmissão do saber é, sem 
dúvida, extremamente importante, mas às vezes não 
é esse o problema que a manifestação cultural 
enfrenta de maneira mais grave. Muitas vezes os 
problemas são econômicos, ambientais ou, por 
exemplo, de dificuldade de acesso a matérias primas. 
Podem também ocorrer questões relacionadas a falta 
de organização grupal ou comunitária. Levamos em 
conta ainda a tradição dos registros etnográficos 
brasileiros que também focalizam a expressão 
cultural ou o fenômeno cultural em sua globalidade, e 
os riscos de clientelismo e assistencialismo que um 
programa limitado ao reconhecimento de pessoa 
poderia ensejar. Por fim, nos países asiáticos os 
chamados Tesouros Humanos Vivos são figuras 
centrais porque a questão da ‘autenticidade’ da 
expressão cultural (isto é, a forma canonizada de 
fazer, é mais importante do que para nós, não como 
parâmetros que devem ser seguidos à risca, mas 
como alguém que ensina algo que será transformado 
ou adaptado logo em seguida. Na nossa cultura 
(culturas) o mestre, em geral, é um bom executante 
ou um bom criador. (DEPARTAMENTO DO 
PATRIMONIO IMATERIAL DO IPHAN) 

 

 

 

As recomendações da Constituição Federal de 1988 começaram a ser 

atendidas apenas em 1997 quando a Superintendência do IPHAN organizou 

um seminário internacional que propunha discussões a respeito do patrimônio 

imaterial. Durante o seminário foi redigida a Carta de Fortaleza, na qual se 
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alertava para a necessidade de criar um instrumento legal que pudesse abarcar 

a dimensão do patrimônio imaterial, apresentando o Registro como melhor 

instrumento para que isso fosse realizado.  

Devido a essas discussões no ano seguinte surgem o Ministério da 

Cultura e o Grupo de Trabalho de Patrimônio Imaterial, que em trabalho 

conjunto redigiram o Decreto nº 3551/2000 estabelecendo o “Registro de Bens 

Culturais de Natureza Imaterial” e o “Programa Nacional do Patrimônio 

Imaterial”. 

Em 2002 a UNESCO elabora a Declaração Universal Sobre a 

Diversidade Cultural de acordo com a qual: 

Toda criação tem suas origens nas tradições culturais, porém 
se desenvolve plenamente em contato com outras. Essa é a 
razão pela qual o patrimônio, em todas as suas formas, deve 
ser preservado, valorizado e transmitido às gerações futuras 
como testemunho da experiência e das aspirações humanas, a 
fim de nutrir a criatividade em toda sua diversidade e 
estabelecer um verdadeiro diálogo entre as culturas. 
(DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE A DIVERSIDADE 
CULTURAL – UNESCO. 2002) 

 

 

Em 2006 o Brasil participa da criação do Centro Regional para a 

Salvaguarda de Patrimônio Cultural Imaterial da América Latina (CRESPIAL). 

O centro permite que estudos relacionados ao patrimônio possam transpassar 

as fronteiras nacionais, o que é pertinente, quando se pensa, principalmente, 

nas culturas indígenas.  

 

 

1.4 - IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

 

Cabe ao IPHAN a proteção do patrimônio cultural material e imaterial. 

O Estado delega ao órgão a função de determinar o que deve ou não ser 

preservado, isso se dá através de metodologias e do trabalho de profissionais 

intelectuais e técnicos que visam selecionar bens culturais para que recebam 

proteção institucional. A escolha cabe, portanto ao órgão e seu sistema de 

funcionamento, que fica também responsável por divulgar os resultados de seu 

trabalho, tornando-os públicos. 



22 
 

No que concerne ao patrimônio material as ações são direcionadas ao 

levantamento, identificação e inscrição em um dos quatro livros do Tombo; o 

Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; o Livro Tombo 

Histórico; o Livro do Tombo das Belas Artes; o Livro das Artes Aplicadas. 

Compreende-se nesse universo material, os bens imóveis – núcleos urbanos, 

sítios arqueológicos e paisagísticos, bens individuais, e os bens móveis- 

coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, arquivísticos, 

bibliográficos, videográficos, fotográficos, cinematográficos.  

O registro de bens imateriais se dá pela possibilidade de inserir o 

patrimônio a ser abarcado dentro de um dos quatro Livros de Registro: Livro 

dos Saberes; Livro das Celebrações; Livros dos Lugares; Livro das Formas de 

Expressão.  

A metodologia adotada pelo IPHAN é o INRC, Inventário Nacional de 

Referências Culturais, que pode ser usado tanto para bens materiais quanto 

imateriais. A proposta dessa metodologia é a identificação e a produção de 

conhecimentos sobre o bem estudado, gerando reflexões sobre o significado, 

valores e sentidos que apresentam para o grupo no qual operam, analisando 

os referenciais de identidade, memória e história. 

Sendo assim, a metodologia propõe estabelecer contato direto com as 

comunidades porque é através dela que os valores e sentidos serão 

apreendidos, e para que quando algo for definido como patrimônio traga 

benefícios, ou que ao menos não prejudique as práticas culturais do dado 

grupo. Por isso o diálogo entre instituição e comunidade é considerado 

fundamental, o grupo precisa estar sempre de acordo com as atribuições 

institucionais.  

 

Nesse contexto, tanto a autoridade do saber (dos intelectuais) 
quanto do poder (do Estado e da sociedade, por meio de suas 
formas de representação política), tem participação 
fundamental no processo de seleção do que deve ser 
preservado, mas não constituem poderes decisórios 
exclusivos. (FONSECA, 2009) 

 

 

 O trabalho conjunto entre comunidade e instituição permite que as 

abordagens partam do contexto cultural específico, nos quais determinadas 
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referências adquirem significado. É uma forma de apreender juntamente aos 

sujeitos ativos das referências culturais. 

 

 

A noção de referência cultural pressupõe a produção de 
informações e a pesquisa de suportes materiais para 
documentá-las, mas significa algo mais: um trabalho de 
elaboração desses dados, de compreensão da 
ressemantização de bens e práticas realizadas por 
determinados grupos sociais, que visa à construção de um 
sistema referencial da cultura daquele contexto específico. 
(FONSECA, 2009) 

 

 

Os técnicos e especialistas do IPHAN deverão observar e estudar os 

vários modos de expressão da cultura brasileira, e se possível, tentar não 

privilegiar qualquer segmento social, via sua exclusão. (NASCIMENTO, 2009) 

Embora o IPHAN seja responsável pela determinação do que é merecedor de 

ser preservado, a proposta é que a iniciativa parta da sociedade a fim de 

preservar seus bens culturais e que elas os reconheçam como patrimônio, daí 

que se dá grande importância a dimensão educativa que a instituição adota.  

Em seu surgimento o IPHAN focava suas ações em resgates 

emergenciais, voltados principalmente para os grandes monumentos. Com o 

decorrer de seu desenvolvimento as problemáticas de inclusão da dimensão 

imaterial da cultura alteraram sua metodologia e a forma como se coloca 

enquanto instituição. Hoje o IPHAN assume responsabilidade social ao 

entender sua atividade como prática social que visa o desenvolvimento da 

cidadania através do reconhecimento do patrimônio cultural.  

O Instituto atua através de vinte e sete superintendências e vinte e 

cinco escritórios por todo o Brasil, suas atividades compreendem vistorias, 

fiscalização, visitas técnicas, analise de projetos e aprovação dos mesmos, 

intervenções, notificações, emissão de autorizações e emissão de pareceres 

ao Programa Nacional de Apoio à Cultura. (ANEXO II) 
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1.5– Problematizações  

 

 

Uma das questões mais pertinentes quando se trabalha a temática da 

proteção de bens de caráter imaterial trata-se do possível congelamento de 

práticas, isso porque ao inserir o bem em um dos livros de registro, ele torna-se 

estático, o que gera conflitos quando se considera que o bem imaterial adquire 

significado quando configura uma prática regular, que é dinâmica. Embora o 

IPHAN busque meios de acompanhar a dinâmica do patrimônio imaterial, ao 

inserir um bem nos livros de registro acaba, em certa medida, legitimando 

apenas as práticas que condizem com o que está escrito.  

O IPHAN descreve no Inventário Nacional de Referências Culturais( 

INRC) sua determinação em evitar que os bens de caráter imaterial ao serem 

registrados congelem, e para tal propõe que as práticas sociais que os 

envolvem sejam acompanhadas a médio prazo, evitando assim qualquer 

prejuízo à dinâmica. “É preciso criar formas de identificação e apoio que, sem 

tolher ou congelar essas manifestações culturais, nem aprisioná-las a valores 

discutíveis como o de autenticidade, favoreçam sua continuidade”. (IPHAN) 

Embora os efeitos do tombamento dos bens materiais sejam distintos, 

a preservação do caráter histórico de monumentos, casas, localidades, não 

deve evitar que o espaço seja usado, a intenção é conservar, restaurar o que 

for necessário e manter viva a memória de outrora. 

Nascimento (2009) apresenta, como exemplo, o caso do Cemitério 

Japonês que foi tombado na década de 80. Alguns anos após o tombamento 

foi relatado que havia sido realizada uma construção irregular no local, já que o 

tombamento impedia qualquer alteração. Os técnicos ao chegarem ao local 

depararam-se com uma capela construída por membros da Colônia Japonesa 

de Alvares Machado, onde localiza-se o cemitério, com a intenção de honrar a 

memória dos mortos. A comunidade via-se dividida, de um lado membros 

exigindo que a capela fosse retirada, e de outro, membros alegando que o 

cemitério deveria ser um espaço onde eles poderiam praticar rituais de 

homenagem aos que já morreram. 

O embate que surge trata-se da relação entre o material e o imaterial. 

Fica evidente, nesse caso, que as duas dimensões estão interligadas. 
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Enquanto que o Cemitério como bem tombado não pode ser alterado, limita as 

práticas imateriais e as dinâmicas sociais. A intenção era “rememorar os 

mortos sepultados no local, representando os valores espirituais, ritualísticos, 

religiosos e também etnográficos”. (NASCIMENTO, 2009) 

Na ocasião o patrimônio imaterial ainda não era discutido, a decisão de 

conservar a capela não passou por esse debate. Foi decidido mantê-la para 

evitar conflitos entre a comunidade local e o poder público. Sendo assim, foi 

mantida para não desrespeitar o caráter religioso, imaterial. 

As relações entre as práticas e a proteção das mesmas, assim como a 

proteção de bens materiais deve estar sempre em análise, considerando que 

cada caso se configura de forma distinta o trabalho do IPHAN é ininterrupto e 

exige inúmeros esforços, e uma ativa participação da comunidade na tomada 

de decisões. 

Outra questão que nos é pertinente é que a partir do momento que 

bens culturais são protegidos tendo assim reconhecimento e ganhando 

divulgação, eles entram em foco. Práticas antes desconhecidas ou vistas como 

comuns ganham nova tonalidade, locais adquirem novo significado. E tudo isso 

favorece para a inserção de pessoas e grupos no mercado econômico. 

Sabe-se que os grandes monumentos e paisagens sempre 

favoreceram o turismo, assim como festas e celebrações. Mas a partir do 

momento que são tidas como bens culturais do país a visibilidade aumenta, a 

busca por conhecer e saber mais a respeito cresce, o que permite o surgimento 

de mercados de souvenires, de guias turísticos e até de celebrações realizadas 

com a finalidade de obter lucros. 

Ademais, os bens produzidos pelos modos de fazer protegidos, 

ganham legitimidade, a busca por provar um ‘legítimo’ Acarajé ou um ‘legítimo’ 

queijo mineiro, ou então, em comprar uma ‘verdadeira’ panela de Goiabeiras, 

torna-se parte da rotina do turismo.  

Sendo assim, os grupos envolvidos nessas práticas inserem-se no 

comércio, aumentando a renda de suas famílias e também, indiretamente, de 

outros comerciantes da região onde estão. E, ao mesmo tempo, fortalecem e 

divulgam suas práticas sociais, consolidando-se como formadores da cultura 

local, e também, nacional. 

 



26 
 

2. Propriedade Intelectual 

 

As políticas de proteção e salvaguarda do patrimônio cultural, tanto 

na dimensão material quanto imaterial favorecem a manutenção e valorização 

de monumentos, locais, práticas, modos de fazer, conhecimentos tradicionais, 

folclore. Essa valorização envolve, também, uma inserção no mercado. Devido 

a isso surge uma série de problemas que envolvem questões de Propriedade 

Intelectual. Esse capítulo propõe-se a elucidar e ilustrar algumas dessas 

problemáticas. 

Em 1967 foi criada a Organização Mundial de Propriedade 

Intelectual (OMPI), uma agência da Organização das Nações Unidas (ONU) 

que visa trabalhar constantemente na atualização e proposição de esquemas 

que possam servir como padrões internacionais na busca pela proteção de 

criações intelectuais. A propriedade intelectual garante ao autor de 

determinada obra o direito de receber, por um período de tempo, retribuições 

financeiras por sua criação. O Estado é o responsável por garantir que esse 

direito seja cumprido.  (ANEXO III) 

 

De acordo com a OMPI, propriedade intelectual é: 

 

a somas dos direitos relativos às obras 

literárias, artísticas, cientificas, às 

interpretações dos artistas e às execuções de 

radiofusão, às invenções em todos os  

domínios da atividade humana, às descobertas 

cientificas, aos desenhos e modelos industriais, 

às marcas industriais, comerciais e de serviço, 

bem como às firmas comerciais e 

denominações comerciais, à proteção contra a 

concorrência desleal e todos os outros direitos 

inerentes à atividade intelectual nos domínios 

industrial, cientifico, literário e artístico.  

 

Propriedade Intelectual é dividida em duas grandes áreas: a 

propriedade industrial - patentes, marcas, desenho industrial, indicações 

geográficas, proteção de cultivares, segredo industrial; e os direitos autorais -
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obras literárias e artísticas, direitos conexos, programas de computador e 

domínios de internet.  

O capítulo tratará de alguns desses campos que dizem respeito, 

mais diretamente, ao patrimônio cultural. Isso porque, trata-se de um campo 

jurídico de proteção que muitas vezes não atende às necessidades do coletivo. 

É um instrumento, em geral, usado para proteção de grandes corporações, ou 

indivíduos isoladamente. 

 

 

2.1- Patentes 

 

“Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção 

ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou 

outras pessoas físicas e jurídicas detentoras de direitos sobre a criação.” (INPI) 

Para que se possa adquirir uma patente é necessário que se trate de uma 

novidade, não antes divulgada em qualquer meio e nem comercializada. 

Ademais é necessário que haja aplicação industrial, e que seja resultado de 

atividade inventiva e/ou que apresente melhora significativa ao que já existe no 

mercado. 

Quando problematiza-se os conhecimentos tradicionais em relação  

à patentialização, depara-se com dois problemas, primeiramente trata-se, em 

geral, de uma invenção que vem sendo transmitida ao longo de gerações, ou 

seja, não é novidade, isso já impede o requerimento de patente. E além disso, 

na maior parte dos casos, não há como atribuir a uma só pessoa a criação, 

geralmente trata-se de um saber coletivo. 

A impossibilidade de proteger os bens coletivos têm, ao longo dos 

anos, permitido que pesquisadores, principalmente da indústria farmacêutica, 

realizem pesquisas dentro de comunidades e a partir dos conhecimentos 

tradicionais cheguem a resultados que serão futuramente patenteados sem que 

os grupos recebam qualquer retribuição.  

Ávila em sua pesquisa com os Krahô oferece um exemplo muito 

evidente da intenção de realizar pesquisas junto a grupos indígenas com o 

propósito de absorver os conhecimentos tradicionais de forma a acelerar o 

processo de pesquisa em laboratório. “O fetichismo herbal, ou seja, a crença 
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do Ocidente que os conhecimentos indígenas poderão ser utilizados para curar 

moléstias ainda incuráveis aparece sutilmente como responsável pela 

motivação da pesquisa.” (ÁVILA, 2004) 

O autor expõe uma situação em que foi realizada durante um 

período de tempo pesquisas com os índios Krahô por uma doutoranda da 

UNIFESP, com o intuito de adquirir conhecimentos sobre os usos tradicionais 

de plantas no tratamento de males e doenças. O foco de Ávila é o conflito 

interno decorrente dessa pesquisa, para esse trabalho a ocasião interessa ao 

tema de imediato.  

A pesquisadora havia tomado precauções para evitar conflitos a 

respeito do direito de usar os conhecimentos indígenas na pesquisa, mas sem 

tomar consciência que dentro do grupo havia divergências de opiniões e que 

aquelas pessoas que concordaram em ceder a pesquisadora informações não 

eram tidas como representantes do todo e que não poderiam falar em nome do 

coletivo. Qualquer conhecimento que fosse adquirido dentro de qualquer 

território Krahô, deveria obrigatoriamente, assim que gerasse lucro, ser 

distribuído por todos igualmente. 

A pesquisa de Ávila nos leva muito adiante, mas por ora, ficaremos 

com o exemplo da intencionalidade das pesquisas em aldeias, ou comunidades 

e de como isso pode gerar conflitos. Ademais, esse é um exemplo do esforço 

indígena em tentar se preservar frente ao mundo capitalista contemporâneo, e 

às intenções de pesquisadores e grandes corporações. (ANEXO IV) 

Em 2003, a empresa japonesa Asahi Foods entrou com pedido de 

patente da produção industrial do chocolate e do óleo adquiridos a partir do 

Cupuaçu. A empresa tomou conhecimento sobre a extração desses produtos 

por comunidades locais, e de imediato buscou garantir que o modo de 

produção lhe fosse exclusivo. É um exemplo evidente da tentativa de 

apropriação de conhecimentos e práticas com a finalidade de obter lucros para 

as grandes corporações.  

 Se essa patente fosse registrada impediria que qualquer outra 

empresa ou grupo produzisse o mesmo produto. Esse pedido ia contra dois 

requisitos básicos da obtenção de patentes, a novidade e a inventibilidade.  

Embora a patente não tenha sido concedida fica evidente a 

importância de buscar modos de proteger conhecimentos tradicionais, para que 
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seja reconhecida a validade desses atos inventivos e modos de fazer, e 

também para evitar que grandes corporações tomem proveito disto em 

benefício próprio não compartilhado. 

 

 

2.2 – Marcas 

 

“Marca, segundo a lei brasileira, é todo sinal distintivo, 

visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e 

serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com 

determinadas normas e especificações técnicas. A marca 

registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo 

no território nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao 

mesmo tempo, sua percepção pelo consumidos pode resultar 

em agregação de valor aos produtos e serviços.” (INPI) 

 

 

Essa categoria permite a proteção coletiva através da criação de 

marca coletiva, que é “aquela usada para identificar produtos ou serviços 

provindos de membros de determinada entidade” (Lei n 9279/96). A criação da 

marca não impede que outras pessoas comercializem produtos iguais ou 

semelhantes, mas permite a distinção da mercadoria, o que agrega valor ao 

produto dentro do mercado.  

Temos como exemplo a criação da marca coletiva Aíra, da 

Associação de Artesãs Ribeirinhas de Santarém, a marca identifica as 

tradicionais Cuias de Santarém que já fazem parte do registro de patrimônio 

imaterial brasileiro. As marcas coletivas são em geral criadas por produtores da 

área alimentícia ou de bebidas, como por exemplo, dentre outros, a marca 

coletiva Amorango que pertence a uma associação de agricultores familiares 

de Nova Friburgo, a Acavitis, da Associação Catarinense dos Produtores de 

Vinhos Finos de Altitude, e a Pedrucci, do Consórcio de Produtores de 

Espumantes de Garibaldi. 

Em 2003, houve no Brasil uma mobilização reivindicando o 

cancelamento do registro de marca Cupuacu International, criada pela, já 

citada, empresa japonesa Asahi Foods. A ocasião da descoberta da existência 
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da marca deveu-se à tentativa de pequenos produtores da Amazônia 

juntamente ao Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), de exportar produtos 

feitos a partir do Cupuaçu. Se depararam com um alerta dos importadores que 

a marca já havia sido registrada, o que impedia que usassem o nome da fruta 

em seus rótulos. O ocorrido fez com que a GTA fizesse uma pesquisa nos 

escritórios de registro e encontra-se outros nomes como andiroba, copaíba, 

maracujá, buriti, ayahuasca registrados como marca. Após uma série de 

reinvindicações e discussões internacionais a marca foi anulada por se tratar 

de um registro do nome indicativo do produto. 

O caso mais recente envolvendo questões sobre marcas diz respeito 

ao registro da marca Pagode pela Federação Internacional de Futebol (FIFA). 

Devido a Lei Geral da Copa, válida até 31 de dezembro de 2014, a Fifa obtém 

possibilidades que em outra circunstancia seria inviável, como registrar um 

nome que diz respeito à um estilo musical. 

O registro realizado pela FIFA no INPI diz respeito à fonte de 

impressão e fonte tipográfica, mas em decorrência da realização da Copa do 

Mundo no Brasil o órgão pôde estender esse registro às marcas já que não 

precisa passar pelos critérios comuns por ser tido como ‘alto renome’, e por 

isso, até o final de 2014, a marca “Pagode” é exclusiva da Federação. Após 

esse período o registro volta a ser apenas em relação a fonte de impressão e 

tipográfica. 

Uma marca de alto renome tem proteção em todas as esferas, 

produtos, serviços ou qualquer coisa que tenha vinculado esse nome. Isso 

permite que a FIFA possa solicitar punições aos infratores através do INPI, 

caso assim queira, embora seja improvável que o faça, visto que é um nome 

utilizado de diversas formas no Brasil. 

 

2.3- Indicação Geográfica 

 

“Indicação Geográfica delimita a área de produção, restringindo seu 

uso aos produtores da região (em geral reunidos em entidades representativas) 

e onde mantendo os padrões locais, impede que outras pessoas utilizem o 

nome da região em produtos e serviços indevidamente.” (INPI) Permite que 

produtos e produtores de determinada região ganhem destaque e garante a 
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proteção e a diferenciação no mercado. Essa forma de registro tem caráter 

coletivo intrínseco. 

As indicações geográficas se dividem em indicação de procedência 

e denominação de origem. Indicação de procedência diz respeito a uma 

localidade conhecida como centro de fabricação ou extração de determinado 

produto, é quando se associa o lugar à atividade. Denominação de origem é 

determinada pelas condições físicas da localidade relacionada ao saber fazer 

do grupo que a compõe, as qualidades e características que se destacam no 

produto, devem ser exclusiva ou essencialmente, devido ao meio geográfico ou 

fatores naturais e humanos. 

No Brasil são reconhecidas 38 indicações geográficas nacionais e 8 

estrangeiras. Das nacionais 30 referem-se à indicação de procedência e 8 a 

denominação de origem. A maior parte dos registros trata-se de produtos 

alimentícios ou de bebidas, como queijo, biscoito, vinho, cachaça e café. Mas 

há produtos como rendas, jóias de opala, mármore, entre outros. (ANEXO V) 

 

 

2.4 – Direitos Autorais 

 

“Direito autoral é um conjunto de prerrogativas conferidas por 

lei à pessoa física ou jurídica criadora da obra intelectual, para 

que ela possa gozar dos benefícios morais e patrimoniais 

resultantes da exploração de suas criações. O direito autoral 

está regulamentado pela Lei de Direitos Autorais –Lei 9610/98- 

e protege as relações entre o criador e quem utiliza suas 

criações artísticas, literárias ou científicas, tais como textos, 

livros, pinturas, esculturas, músicas, fotografias, etc.”.(ECAD) 

 

 

Os direitos autorais são divididos em duas esferas, direitos morais e 

patrimoniais. A primeira esfera confere ao autor a segurança da autoria de sua 

criação, é um direito exclusivo do autor, impossível de ser transferido ou 

negado, seu nome estará associado à obra até após sua morte. A segunda diz 

respeito aos direitos sobre a utilização econômica e comercial da obra, e nesse 

caso é possível a transferência ou a autorização do uso da criação, para 



32 
 

adaptações, regravações, entre outros. De acordo com a legislação os direitos 

patrimoniais sobre criação tem validade de 70 anos após a morte do autor. 

A criação intelectual protegida pelos direitos autorais não tem 

necessidade de ser registrada oficialmente, muito embora, o registro sirva para 

comprovar a autoria e oferecer segurança ao autor quanto ao direito de criação 

de sua obra. O registro oficial é feito pelo Escritório de Direitos Autoriais da 

Biblioteca Nacional (BN), que fica responsável pelo “reconhecimento da 

autoria, especifica direitos morais e patrimoniais e estabelece prazos de 

proteção tanto do titular quanto de seus sucessores.” (BN) Assim como, é 

depositário das obras “contribuindo para a guarda e difusão da produção 

intelectual brasileira”. 

No caso das músicas, assim como das demais categorias, para que 

o autor receba retribuições financeiras pela reprodução de sua obra é 

necessário que seja feito o registro no órgão responsável, o Escritório Central 

de Arrecadação e Distribuição-ECAD.  

O ECAD é o órgão responsável por arrecadar e distribuir a renda 

obtida através da reprodução publica de músicas. Para isso conta com nove 

associações de gestão coletiva musical. Essas associações são responsáveis 

por gerir os benefícios dos titulares de criações musicais. Para receber os 

direitos do ECAD é preciso se associar a uma delas, e muito embora elas 

estejam distribuídas por todo território nacional, algumas regiões não tem 

cobertura de atendimento, o que dificulta ,se não, impede que compositores 

possam registrar sua obra. 

Um dos problemas mais pertinentes ao nosso trabalho trata-se das 

músicas populares. Primeiramente porque em muitas situações elas são tidas 

como domínio público, sendo usadas como se não houvesse um autor, o que 

nem sempre é verdade, muitas vezes, mesmo que o autor não seja identificado 

ela pertence ao patrimônio cultural de um grupo ou comunidade. Os meios de 

proteção de direito autoral ainda não conseguem atender a esse tipo de 

demanda. 

Há ainda a problemática da apropriação por parte de músicos de 

canções populares de grupos afastados, sem que se ofereça ao autor qualquer 

tipo de retribuição, e em muitos desses casos, os autores desconhecem os 

processos de registro e os direitos que tem por autoria da obra. 
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2.5 – Áreas Afins 

 

Visto essas formas de proteção de propriedade intelectual, pode-se 

constatar que não há mecanismos específicos para proteção do conhecimento 

tradicional ou do folclore. A dificuldade em atender essas necessidades tornou-

se discussão constante entre estudiosos da área e envolvidos. O que levou a 

OMPI a classificar Conhecimentos Tradicionais e Patrimônio Imaterial 

(Folclore) como novas áreas de abrangência da propriedade intelectual. Para 

tentar formular formas de discussão e proteção desses bens criou, em 2000, o 

Comitê Intergovernamental sobre a Propriedade Intelectual, Recursos 

Genéticos, Conhecimento Tradicional e Folclore. 

O comitê conta com a participação de 250 representantes de 

Estados, comunidades indígenas, comunidades locais, organizações não 

governamentais, organizações intergovernamentais, como a UNESCO. A 

proposta do comitê é buscar adequações às leis existentes sobre propriedade 

intelectual ou a criação de novas leis de acordo com a necessidade expressa 

por grupos tradicionais. A participação ativa de comunidades tradicionais 

permite que pela primeira vez o assunto seja tratado a partir da perspectiva dos 

interessados. 

Entende-se por conhecimentos tradicionais os saberes, práticas, 

costumes transmitidos através de gerações em comunidades tradicionais. Esse 

saber está associado ao uso da fauna ou da flora, ou seja, aquilo que contém 

material genético. Dentro do quadro de propriedade intelectual não existem 

legislações especificas para a proteção de conhecimentos tradicionais. Ainda 

muito se discute as possíveis formas de criar legislações que possam atender 

essa demanda.  

O atual sistema de proteção de propriedade intelectual não 

consegue atender a necessidade de proteção de bens coletivos, que não sejam 

novidade e nem possuam um criador único, isso no quesito da patentiabilidade. 

Ademais se encontra frente à dificuldade de encontrar representantes dentro 

das comunidades para que seja definido o acordo de repartição de bens. 

Frente a isso o governo brasileiro junto a outros países em 

desenvolvimento como Índia, Venezuela, China, Cuba, Equador, Paquistão, 

Zâmbia, Zimbábue, Tailândia e Republica Dominicana, apresentou uma 
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proposta na reunião da Organização Mundial do Comércio realizada em 2003, 

na qual propunha que fosse tomada a devida atenção à identificação da origem 

do material genético e/ou da fonte do conhecimento tradicional usado na 

invenção, assim como à comprovação da existência de conhecimento prévio do 

acesso pelas autoridades nacionais, e por fim, provas da repartição justa de 

benefícios. 

Até o momento no Brasil têm sido tomadas algumas providências 

por parte do INPI para tentar evitar que patentes irregulares sejam concedidas, 

isso é, aquelas que advêm de conhecimentos tradicionais sem que tenham 

sido autorizadas pelas comunidades que compartilharam os saberes, ou 

àquelas que não ofereçam repartição de benefícios devidas. A tentativa do INPI 

baseia-se em realizar um cadastro junto às comunidades dos saberes 

relacionados aos usos de recursos genéticos. 

Nesse sentido, os inventários e os trabalhos etnográficos podem 

servir como prova da origem dos conhecimentos tradicionais, oferecendo às 

comunidades uma garantia. Por outro lado, dependendo da forma como esses 

trabalhos são divulgados podem oferecer informações cruciais sobre 

determinadas práticas que podem ser indevidamente apropriados. 

Quando trata-se de patrimônio imaterial/folclore relacionado à 

propriedade intelectual os mecanismos de proteção que têm sido usados são 

os que já existem como imperativos, como o registro de marcas, indicações 

geográficas, direitos autorais. Esses registros permitem a proteção coletiva, 

muito embora ela seja dificultada pelo caráter primário individual dessas leis. 

No Brasil o mecanismo de proteção mais utilizado é o Registro nos 

livros dos Saberes, Celebrações, Formas de Expressão e Lugares. Esse 

mecanismo criado com a finalidade de preservar os bens imateriais tem servido 

como forma de provar a origem e autenticidade de expressões culturais e dos 

saberes tradicionais. 

O registro permite que os autores possam reivindicar direitos 

relativos à autoria, criação, conhecimentos tradicionais, podendo assim evitar 

aproveitamento de outros e ganhando o direito de receber benefícios 

financeiros por seus bens culturais. 

 

 



35 
 

2.6 – Conhecimentos Tradicionais Associados à Biodiversidade 

– Patrimônio Genético 

 

Patrimônio genético se configura por todos os organismos vivos, desde 

plantas a animais e microrganismos que contenham material genético e que 

tenham uso potencial por parte dos humanos. Os recursos genéticos podem 

advir do meio selvagem ou domesticado, podendo ter surgido naturalmente ou 

ter sido cultivado pela atividade humana. 

Em 23 de agosto de 2001, em decorrência da Convenção sobre a 

Diversidade Biológica, foi estabelecida a Medida Provisória n° 2186-16 que 

determinou que “o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético 

integra o patrimônio cultural brasileiro e poderá ser objeto de cadastro 

conforme dispuser o Conselho de Gestão ou legislação específica”.  

A Convenção sobre a Diversidade Biológica foi estabelecida durante 

a ECO-92, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, assinada por mais de 160 países é um dos instrumentos 

mais importantes no que diz respeito ao meio ambiente num cenário 

internacional. 

 

“A Convenção está estruturada sobre três bases principais – a 

conservação da diversidade biológica, o uso sustentável da 

biodiversidade e a repartição justa e equitativa dos benefícios 

provenientes da utilização dos recursos genéticos – e se refere 

à biodiversidade em três níveis: ecossistemas, espécies e 

recursos genéticos”. (Ministério do Meio Ambiente, 2014) 

 

 

O documento garante aos países soberania sobre a sua 

biodiversidade, e determina que é de responsabilidade de cada país legislar a 

respeito da repartição de benefícios provenientes de recursos genéticos assim 

como garantir o direito de comunidades locais sobre seus conhecimentos 

tradicionais. 

O Brasil como país signatário do acordo estabeleceu através da 

Medida Provisória 2186-16/01 regras para o acesso, remessa e repartição de 

benefícios decorrentes do aproveitamento de recursos genéticos. Assim como 
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criou o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), com função de 

regular essas determinações.  

 O CGEN tem caráter deliberativo e normativo, sendo responsável 

por regulamentar a utilização de recursos genéticos em território brasileiro. O 

objetivo principal de seu trabalho é garantir que os benefícios decorrentes da 

exploração econômica de recursos genéticos sejam repartidos de forma 

equitativa. É o órgão responsável pela decisão das procedências relacionadas 

à solicitações de acesso a conhecimentos tradicionais e recursos genéticos. 

O órgão está associado ao Ministério do Meio Ambiente; Ministério 

da Ciência e Tecnologia; Ministério da Saúde; Ministério da Justiça; Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Defesa; Ministério da 

Cultura; Ministério das Relações Exteriores; Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior; IBAMA; Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro; CNPq; Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia; Instituto 

Evandro Chagas; Embrapa; Fundação Oswaldo Cruz, Funai, Instituto Nacional 

de Propriedade Industrial, Fundação Cultural Palmares. 
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3. Educação Patrimonial 

 

 

Entende-se por educação patrimonial toda ação educativa, ou seja, 

todo processo de construção de conhecimentos que envolva a coletividade e 

que esteja relacionada a questões pertinentes ao patrimônio cultural. É 

prerrogativa da educação patrimonial um processo permanente de construção 

de conhecimentos, que implica numa valorização e apropriação do patrimônio. 

Dessa forma, os sujeitos tornam-se ativos na preservação, já que se entende 

que é preciso conhecer para proteger. 

A primeira vez que propostas de ações educativas em relação ao 

patrimônio apareceram institucionalmente, no Brasil, foi ainda no Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na década de 30, em que Mario de 

Andrade sugeria que os museus serviam como projetos pedagógicos, isso 

porque, deveriam abranger uma série de áreas, mas principalmente àquelas 

tidas como relevantes para a comunidade, para que fizessem parte do seu 

tocante cultural. Essa proposta implicava participação das comunidades e os 

museus seriam um espaço de aprendizado e produção de conhecimentos. 

Sendo assim, a primeira fase de ações educativas do IPHAN se deu 

através dos museus, mas não de forma direcionada e normativa, isso porque, o 

foco era o reconhecimento e a valorização dos monumentos pela sensação de 

que se essa consciência não fosse tomada esses bens se perderiam. E por 

essa razão a proposta era apenas de buscar evidenciar a importância do 

patrimônio cultural, na época bens de pedra e cal, sem levar em conta a 

participação da comunidade como foi proposto por Mario de Andrade, e assim 

estabelecia-se processo unilateral. 

Foi apenas na década de 70, com a criação do Centro Nacional de 

Referência Cultural, que questões educativas ganharam maior enfoque. O 

CNRC visava um maior diálogo entre os sujeitos envolvidos e o órgão 

responsável pela proteção do patrimônio, em decorrência da preocupação em 

preservar bens culturais brasileiros que estavam sendo ameaçados pelos 

avanços econômicos e tecnológicos.  Essa proposta de dialogo abria portas 

para a inserção de questões educacionais relacionadas ao patrimônio cultural, 



38 
 

já que pretendia alcançar a interdisciplinaridade, trabalhando o assunto a partir 

de diversas perspectivas. 

Em 1981 foi apresentado o Projeto Interação que incluía a pretensão 

de constituir ações educacionais no nível básico escolar que proporcionassem 

à comunidade maneiras de “participar, em todos os níveis, do processo 

educacional, de modo a garantir que a apreensão de outros conteúdos culturais 

se faça a partir dos valores próprios da comunidade.” (BRANDÃO, 1996) Isso 

permitiria que as atividades educacionais alcancem diversas dimensões da 

vida dos sujeitos, através do constante trabalho educacional que envolva as 

dinâmicas sociais e a diversidade cultural. 

Dois anos depois, em 1983 realizou-se o 1º Seminário sobre o Uso 

Educacional de Museus e Monumentos, através do Museu Imperial juntamente 

ao IPHAN, no qual foi inserido o termo Educação Patrimonial, entendendo-a 

como metodologia educacional. Em decorrência dessa corrente em 1999 o 

IPHAN lançou o Guia Básico de Educação Patrimonial, que foi e ainda é 

referencia para as politicas de educação patrimonial. 

O guia foi a primeira publicação institucional sobre o assunto, e 

apresenta fundamentos metodológicos que propõem um processo nas 

atividades educacionais a respeito do patrimônio. A metodologia envolve quatro 

etapas, a observação, o registro, a exploração e a apropriação. 

 

 
ETAPAS RECURSOS/ATIVIDADES OBJETIVOS 

Observação Exercícios de percepção 
visual/sensorial, por meio de 
perguntas, manipulação, 
experimentação, medição, 
anotações, comparação, 
dedução, jogos de detetive... 

-identificação do 
objeto/função/significado 
-desenvolvimento da 
percepção visual e simbólica 

Registro Desenhos, descrição verbal 
ou escrita, gráficos, 
fotografia, maquetes, mapas 
e plantas baixas. 

-fixação do conhecimento 
percebido, aprofundamento 
da observação e análise 
crítica; 
-desenvolvimento da 
memória, pensamento lógico, 
intuitivo e operacional. 

Exploração Analise do problema, 
levantamento de hipóteses, 
discussão, questionamento, 
avaliação, pesquisa em 
outras fontes como 
bibliotecas, arquivos, 
cartórios, instituições, jornais 
e entrevistas. 

-desenvolvimento das 
capacidades de analise e 
pensamento crítico, 
interpretação das evidências 
e significados. 
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Apropriação Recriação, releitura, 
dramatização, interpretação 
em diferentes meios de 
expressão como pintura, 
escultura, drama, dança, 
musica, poesia, texto e vídeo. 

-envolvimento afetivo, 
internalização, 
desenvolvimento da 
capacidade de auto-
expressão, apropriação, 
participação criativa, 
valorização do bem cultural. 

*Fonte : Guia Básico de Educação Patrimonial (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999) 

 

 

Com o surgimento de uma nova necessidade de sistematizar as 

ações de caráter educacional o IPHAN, criou em 2004, através do Decreto nº 

5040/04 um setor administrativo que visava discutir diretrizes e formas de 

intercambio de experiências das diversos segmentos sociais a fim de 

desenvolver concomitantemente relações entre instituição e sociedade civil. 

Com o intuito de implementar projetos de Educação Patrimonial, o 

IPHAN, através do Decreto nº 6844 de 2009 vincula ao Departamento de 

Articulação e Fomento (DAF) à Coordenação de Educação Patrimonial 

(CEDUC). O objetivo é adequar às politicas a nova concepção de Patrimônio 

Cultural disposta na Constituição de 88 e à construção coletiva de saberes, de 

forma a formular novas diretrizes de ação no campo educacional. 

A Coordenação de Educação Patrimonial é um setor responsável 

por centralizar, apoiar e divulgar “as informações a respeito das ações 

desenvolvidas em todo o país voltadas para a educação patrimonial. É também 

responsável pelo apoio à rede de agentes educativos dedicados ao patrimônio 

cultural, nas regionais do IPHAN e na articulação com setores da sociedade 

civil, estados e municípios” (CEDUC) 

De acordo com o IPHAN educação patrimonial trata de “todos os 

processos educativos que primem pela construção coletiva do conhecimento, 

pela dialogicidade entre agentes sociais e pela participação efetiva das 

comunidades detentoras das referencias culturais onde convivem noções de 

patrimônio cultural diversas”. (IPHAN) 
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Sendo assim propõe três eixos de atuação das politicas de 

Educação Patrimonial: 

 

 

“ a) Inserção do tema Patrimônio Cultural na educação formal. 

É de essencial importância levar a reflexão sobre a 

preservação do patrimônio à rede formal de ensino. Assim, 

duas principais estratégias vêm sendo utilizadas por meio de 

parceria com o Ministério da Educação: na educação superior, 

a aproximação se deu por meio do Programa de Extensão 

Universitária, que dispõe de uma linha temática voltada ao 

Patrimônio Cultural; no âmbito da educação básica, o 

Programa Mais Educação possibilitou a incorporação da 

atividade de Educação Patrimonial na perspectiva da educação 

integral. 

b) Gestão Compartilhada das Ações Educativas. 

A principal estratégia é o fomento à Rede Casas do Patrimônio, 

que busca reconhecer o protagonismo local das ações 

educativas de valorização do Patrimônio Cultural, articulando 

agentes e instituições que possuam envolvimento com o tema 

e os bens culturais. Procura-se, ainda, ampliar a capilaridade e 

privilegiar ações descentralizadas de uma política pública de 

Educação Patrimonial, em uma perspectiva de construção 

coletiva que envolva as três instancias do governo. 

c) Instituição de marcos programáticas no campo da Educação 

Patrimonial. 

Em razão da ampliação do conceito de patrimônio e da 

multiplicação de ações educativas em todo o país, há 

necessidade de normatizar e garantir o cumprimento de 

diretrizes mínimas da Politica Nacional de Educação 

Patrimonial. Essas diretrizes foram consolidadas nos seguintes 

documentos: Carta de Nova Olinda (2009), I Fórum Nacional 

do Patrimônio Cultural (2009) e Documento do II Encontro 

Nacional de Educação Patrimonial (2011)” (FLORÊNCIO; 

CLEROT; BEZERRA; RAMASSOTE, 2014) 

 

Com o objetivo de aprofundar suas ações no campo educacional 

interligando suas diversas áreas o IPHAN cria as Casas do Patrimônio que 
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propõe-se a estabelecer novos laços de relação com a comunidade e os 

poderes públicos locais, numa perspectiva transversal e dialógica.  

 

 

3.1 – Casas do Patrimônio 

 

 

“As Casas do Patrimônio constituem-se, essencialmente, em 

um projeto pedagógico e de educação patrimonial. A proposta 

se fundamenta na necessidade de estabelecer novas formas 

de relacionamento do IPHAN com a sociedade e com o poder 

público. É o primeiro passo para transformar as representações 

regionais, escritórios técnicos do IPHAN e instituições da 

sociedade civil em pólos de referencia. Visando qualificar e 

atender a população residente, estudantes, professores, 

turistas, trabalha em uma perspectiva de dialogo e reflexão, no 

sentido de propiciar a participação para uma construção 

coletiva dessa postura institucional”. 

 

De acordo com esses pressupostos as atividades e ações das 

Casas de Patrimônio não possuem estrutura fixa, sendo adequadas em 

decorrência dos locais, situações e tempo, assim como, em relação às 

interações da comunidade e dos órgãos públicos locais. Sua proposta é 

ultrapassar a restrição de uma estrutura física, trata-se, portanto, de buscar 

criar espaços de diálogo, com gestão compartilhada. Por essa razão não há 

necessidade que esteja diretamente associada ao IPHAN, podendo ter suas 

atividades em locais onde não há escritórios ou superintendências do órgão. 

Os objetivos das Casas são: articular a instituição com unidades 

federativas, instituições e sociedade civil visando discutir o patrimônio; divulgar 

resultados e informações sobre as ações do órgão; estimular a participação 

das comunidades nas decisões e propostas; promover oficinas para 

educadores a fim de que atuem como multiplicadores do enfoque no patrimônio 

cultural; garantir o enfoque em práticas educacionais; promover as 

comunidades locais valorizando-as; contribuir para a inserção digital; identificar 

agentes educadores e temas que valorizem o patrimônio; assim como garantir 
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que exista um espaço de trocas de experiências e de valorização de ações 

educativas.  

As atuações das casas devem estar direcionadas a diversos 

segmentos sociais, sem limitar sua ação ao contexto escolar, por exemplo. 

Busca-se atender instituições de ensino, desde o básico até o superior, 

associações de moradores, grupos que detém um bem protegido pelo IPHAN, 

coletivos e organizações da sociedade civil. 

O objetivo é de alcançar articulação e aproximação com os sujeitos, 

através de uma gestão compartilhada. A intensão é de que as Casas 

“contribuam para a preservação como espaço de valorização do direito à 

diversidade e à memoria individual e coletiva”. (IPHAN) 

A Coordenação de Educação Patrimonial criou a Rede Casas de 

Patrimônio que se integra aos projetos de superintendências do IPHAN. Essa 

organização visa fomentar discussões e trocas de experiências. Atualmente 

existem onze Casas do Patrimônio em funcionamento: Vale do Ribeira/SP, São 

Cristóvão/SE, Rio de Janeiro/RJ, Região dos Lagos/RJ, Recife/PE, Ouro 

Preto/MG, Olinda/PE, Laguna/SC, João Pessoa/PB, Belém/PA e Alagoas/AL. 

(ANEXO VI) 

 

 

3.2 – Ações Educativas 

 

Entende-se que ações educativas são àquelas que têm como 

fundamento a construção de conhecimentos e intercambio de experiências e 

saberes. Ações educativas direcionadas ao patrimônio pretendem, portanto, 

atender ao propósito de que os sujeitos envolvidos se apropriem dos bens 

culturais, criando ou fortalecendo identidades, a fim de preservá-los. 

Essas ações devem alcançar diferentes públicos, sem que se 

restrinja a um especifico, já que se pode afirmar que o patrimônio cultural 

pertence tanto aos indivíduos quanto às coletividades. Pressupõe-se que as 

ações no campo educacional devem seguir algumas diretrizes para atender às 

demandas da política de preservação do patrimônio cultural. Dentre elas, o 

envolvimento das comunidades sem restrições a grupos, abordagens 
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especificas para cada contexto, envolvimento com instituições e organizações 

locais, construção coletiva do conhecimento e continuidade.  

As ações educativas de educação patrimonial, historicamente, vêm 

sendo tratadas como atividade complementar às demais realizadas pelo 

IPHAN, sem que durante um longo período de tempo houvesse um setor 

responsável por essas atividades. Em 2008, o IPHAN tenta, através das Casas 

Patrimoniais, resolver esse descompasso.  

Educação Patrimonial é parte de uma política pública de 

preservação do patrimônio cultural, os enfoques e o desenvolvimento das 

discussões acerca do tema são resultado da compreensão de que a realização 

de ações educacionais no campo patrimonial configuram efetividade e sucesso 

nas politicas de preservação.  

 

3.3 – Problemas 

 

Embora as atividades de educação patrimonial tenham ganhado 

destaque desde o surgimento de políticas de preservação patrimonial ela ainda 

não é entendida como área que deve compor uma política publica específica, 

estando sempre associada às demais atividades institucionais do IPHAN. Isso 

resulta em uma dificuldade por parte dos agentes e profissionais na aplicação e 

direcionamento de programas educacionais, seja por falta de verba, de pessoal 

ou mesmo de tempo hábil.  

Apesar de configurar um aspecto fundamental para a preservação e 

salvaguarda dos bens culturais, não foram criados mecanismos que a tornem 

política pública, e não o é porque não existem programas que alcancem os fins 

a que propõe. Uma política pública deve ser eficiente, eficaz e efetiva. “A 

efetividade é percebida mediante a avaliação das transformações ocorridas a 

partir da ação; a eficácia resulta da relação entre as metas alcançadas versus 

metas pretendidas e a eficiência significa fazer mais com menos recursos.” 

(SANO; MONTENEGRO, 2013) 

A proposição de uma política pública permite aos órgãos adquirir 

mais recursos para implementação de programas, capacitação de profissionais, 

e até mesmo produção de materiais pedagógicos de apoio aos agentes. 



44 
 

Possibilitando, assim, organização, sistematização e alicerce às atividades 

desenvolvidas. 

 

“A necessidade crucial de mais eficiência, eficácia e efetividade 

das ações governamentais está intrinsicamente relacionada a 

questão do desenvolvimento social, pois suas possibilidades 

são, muitas vezes, cerceadas, devido aos limites que surgem 

quando os atores envolvidos na gestão pública não estão 

comprometidos com esses conceitos, resultando em impactos 

negativos na vida de todos os cidadãos” (SANO, 

MONTENEGRO, 2013) 

A falta do estabelecimento de educação patrimonial como política 

pública é um dos maiores desafios da prática educacional. Mas ainda que isso 

não tenha se estabelecido, há atividades que vêm sendo realizadas com o 

intuito de desenvolver essas problemáticas frente à instituição e a comunidade. 

O problema que surge aqui, é que em geral as ações são destinadas apenas 

ao contexto escolar e aos sujeitos diretamente envolvidos, isso é, àqueles que 

têm direta relação com bens que estão sendo protegidos pelo IPHAN. 

Normalmente as ações empreendidas pela educação patrimonial 

buscam apresentar questões sobre o patrimônio e sobre a proteção do mesmo, 

atentando para a importância de preservar, isso se dá, principalmente, através 

da distribuição de panfletos e a realização de palestras e encontros. A efeito de 

alcance esses métodos são pouco eficazes. Muito embora, a partir do 

estabelecimento das Casas de Patrimônio a relação com a comunidade tenha 

melhorado, possibilitando participação de comunidades em decisões sobre 

tombamentos, modos de proteger e divulgar.  

Em geral, as atividades se dão de forma localizada, isso é, 

atendendo a um público especifico, sem que haja preocupação em atender a 

população em geral, ou pelo menos do contexto envolvido. Isso se deve, 

também, ao fato de que as ações são realizadas de forma pontual, sem que se 

estenda por um prazo maior, com desenvolvimento e aprofundamento das 

temáticas, e envolvimento das instituições e organizações locais. (ANEXO VII) 

Ademais se faz necessário que as abordagens educacionais tenham 

especificidades de acordo com o público a ser atendido. Essa especificidade 

permite que o público crie laços com os temas, permitindo o estabelecimento 
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de relações com os bens, o que permite a contextualização do patrimônio no 

cotidiano e evidencia a importância da preservação. Todo esse processo 

aumenta a participação da comunidade. 

Outro problema pertinente diz respeito ao Guia Básico de Educação 

Patrimonial que a define: 

“A Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização 

cultural” que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo 

que o rodeia, levando-o à compreensão do universo 

sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está 

inserido. Esse processo leva ao reforço da auto-estima dos 

invididuos e comunidades e à valorização da cultura brasileira, 

compreendida como múltipla e plural.” (HORTA; GRUNBERG; 

MONTEIRO, 1999) 

 

A expressão “alfabetização cultural” apesar de ser usada entre 

aspas levanta questões, ela vem carregada de sentidos que implicam numa 

possível compreensão de que ao realizar políticas de proteção e de educação 

patrimonial se está lidando com sujeitos desprovidos de sentidos a respeito de 

bens culturais, isso resulta em uma proposta na qual as atividades viriam só de 

um lado, a instituição ensina e a comunidade aprende.  

Isso não corresponde às outras proposições, como de produzir 

conhecimentos na coletividade, aproximando os sujeitos dos bens culturais, 

promovendo a identificação e respeitando os “códigos de leitura do mundo que 

nem sempre estão em consonância com os saberes dominantes, sejam eles o 

erudito, o cientifico ou o formal” e os conhecimentos socioculturais que os 

sujeitos possuem. (SOARES; KLANT, 2010) 

A metodologia citada pelo Guia é baseada em quatro etapas, 

observação, registro, exploração e apropriação. E tem sido largamente usada 

nas ações educacionais de patrimônio. 

 

 

“A metodologia específica da Educação Patrimonial pode ser 

aplicada a qualquer evidencia material ou manifestação da 

cultura, seja um objeto ou conjunto de bens, um monumento ou 

um sítio histórico ou arqueológico, uma paisagem natural, um 

parque ou uma área de proteção ambiental, um centro histórico 
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urbano ou uma comunidade da área rural, uma manifestação 

popular de caráter folclórico ou ritual, um processo de produção 

industrial ou artesanal, tecnologias e saberes populares, e 

qualquer outra expressão resultante da relação entre os 

indivíduos e seu meio ambiente.” (HORTA; GRUNBERG; 

MONTEIRO, 1999) 

 

O problema está em compreender que a metodologia exposta no 

Guia serve de regra para aplicabilidade de ações educativas, e isso porque nos 

contextos que as atividades se fazem necessárias ou presentes existe uma 

série de características que lhe são únicas, depende do público, do local, das 

iniciativas, e por essa razão não se pode ter uma regra única, com um padrão a 

ser seguido. É evidente que um guia pode auxiliar no desenvolvimento de 

ações, se o assim fizer através de diretrizes que não limitem as atividades e 

que permitam que através dela se use uma série de metodologias para atender 

as propostas.  

O IPHAN em seu site cita um trecho de a Pedagogia do Oprimido de 

Paulo Freire que diz “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.” A citação não é 

desconexa, uma vez que as concepções de Paulo Freire estão fortemente 

ligadas ao modo que a instituição vê a educação. De modo geral a compreende 

como responsável por fortalecer a identidade e a liberdade dos indivíduos de 

forma a desenvolver sua autonomia transformando a realidade. 

O projeto de Educação Patrimonial deve ter como objetivo o 

aprimoramento dos saberes sobre os bens culturais, esclarecimento do porquê 

deles serem protegidos, tanto quando dizem respeito diretamente aos grupos 

com os quais se trabalha como de forma geral, abarcando a multiplicidade 

cultural. Deve buscar trazer a tona as relações entre bens materiais e 

imateriais, de forma a fortalecer as identidades culturais. 

Ademais, é essencial demonstrar as atribuições que correspondem à 

instituição, aos órgãos governamentais e à comunidade. Isso permite que as 

comunidades as quais se direcionem ações de preservação ou ações 

educativas estabeleçam laços com a instituição, administração publica e 

organizações sociais, o que é imprescindível na construção desse projeto de 

cidadania.  
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4. Educação Patrimonial e o Patrimônio Cultural / Educação 

Patrimonial e a Propriedade Intelectual 

 

Através da leitura e análise de uma série de iniciativas educacionais 

que partem do IPHAN, das Casas Patrimoniais e de Museus pode-se constatar 

que há ainda um déficit em relação às proposições que são pertinentes a 

Educação Patrimonial. Há uma disparidade entre as intenções e as ações. A 

proposta, desse trabalho, não trata do desmerecimento de ações educativas, 

mas evidencia algumas das falhas e  limitações às quais elas ainda enfrentam. 

No que concerne ao Patrimônio Cultural, muitos avanços foram 

alcançados, principalmente no quesito proteção. Isso por si só envolve a 

dimensão educacional. Ações de proteção ao serem levantam questões que 

demonstram razões para proteger um bem, e a partir disso, grupos passam a 

enxergar os bens culturais de forma distinta, com mais interesse. 

Um dos maiores desafios enfrentados pelas ações educativas é o 

alcance de distintos públicos, a falta de estruturação de órgãos que seriam 

responsáveis por isso e a falta de verba e incentivo ainda limitam os campos de 

ação, que se restringem a escolas, museus, ou grupos diretamente envolvidos, 

ou seja, os que têm seus bens protegidos. A limitação das atividades ainda 

restringe a compreensão dos sujeitos de que bens patrimoniais, mesmo 

aqueles que não lhe dizem respeito diretamente ou os quais não lhe fazem 

sentido, devem ser preservados. 

As Casas do Patrimônio são responsáveis pelo maior avanço em 

educação patrimonial que o Brasil já obteve. Como funciona de acordo com a 

realidade local tem conseguido manter uma relação boa com a população, o 

que permitiu que o IPHAN fosse visto pela comunidade de maneira mais 

amistosa, já que historicamente era visto como órgão de fiscalização e punição, 

as casas surgem para demonstrar que o órgão é mais que isso. 

Muito embora existam avanços significativos, o não estabelecimento 

da educação patrimonial como política pública atrasa os efeitos benéficos que 

ela pode trazer para a preservação e valorização do patrimônio cultural, 

material e imaterial brasileiro. Grupos ainda enfrentam dificuldades na 

compreensão do que é patrimônio passível de ser protegido, dos mecanismos 

através dos quais se dá essa proteção, dos procedimentos que podem ser 
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tomados, a quem recorrer e de que maneira. O desconhecimento dos conceitos 

e da burocracia é uma das maiores dificuldades enfrentadas por grupos 

tradicionais. 

O surgimento de meios de proteção do patrimônio implica na 

necessidade de ações educativas que não devem ser pontuais. Isso porque ao 

proteger determinado bem se cria um novo contexto, que implica na 

preservação e na valorização. Proteger agrega valor. Isso significa que, 

também, insere o bem e os que o detém no mercado econômico. Ademais cria 

interesse por parte mercado nesses objetos ou formas de expressão. 

 

“O interesse de mercado nos conhecimentos e bens culturais 

de populações tradicionais (indígenas, extrativistas, 

quilombolas e outros) pode ser sentido no consumo crescente 

de artefatos e ícones que simbolizam a cosmovisão e o modo 

de vida desses grupos. De acordo com Gonçalves (2002), a 

utilização livre e discriminada de elementos culturais 

diversificados é uma característica marcante da pos-

modernidade. O problema desse movimento, que o autor 

classifica como ‘apologia do sincretismo cultural’, é que, na 

maioria das vezes, os contextos que dão origem e legitimam 

tais expressões são ignorados. Produzidos em série e 

descontextualizados, muitos artefatos, sobretudo os produzidos 

por povos indígenas e utilizados em rituais sagrados, tendem 

não apenas a assumir contornos inadequados aos parâmetros 

culturais de origem, como, quase nunca, geram algum 

benefício aos povos que os originaram.” (BELAS, 2004) 

 

 

Contudo, embora o tema seja relevante, ele não é abordado de 

forma efusiva pela educação patrimonial. Isso se deve, em grande parte, à falta 

de desenvolvimento e aprofundamento das temáticas ao longo do tempo junto 

às comunidades. A inserção no mercado trata-se de um problema que implica 

interdisciplinaridade, uma vez que envolve questões das ciências sociais, de 

história, economia e política. E por isso depende de uma série de profissionais 

e de tempo hábil para aplicabilidade, o IPHAN ainda não conta com 

instrumentos que permitam isso. 
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As questões econômicas que surgem da proteção do patrimônio 

implicam em temáticas pertinentes à propriedade intelectual, como o registro 

de patentes, marcas, indicações geográficas e direitos autorais. Sabe-se que a 

legislação não atende as necessidades de proteção de conhecimentos 

tradicionais e da cultura imaterial, mas, ainda assim, é relevante que os grupos 

a conheçam e que a usem da melhor forma possível, ou ainda, que saibam 

como se proteger no caso da apropriação desses saberes e modos de fazer 

por outros.  

Pressupõe-se que conhecer permite proteger, e isso em dois 

sentidos, ao mesmo tempo que adquirir conhecimentos sobre práticas e bens 

culturais permite que eles sejam protegidos, para as comunidades, conhecer 

sobre os mecanismos de proteção ‘econômica’ permite que elas se protejam no 

sentido de evitar aproveitamento por outrem, ou ainda em que elas possam se 

inserir dentro do mercado, buscando desenvolvimento local sem abrir mão de 

suas características culturais. 

Essas questões fazem parte da realidade diária de grupos 

tradicionais que estão inseridos num contexto capitalista. Há um embate que 

pode ser resolvido através da problematização do assunto junto à comunidade. 

A educação patrimonial desenvolvida através dos órgãos competentes deve 

atentar para questões como patentes, marcas, indicações geográficas, afim de 

transmitir conhecimentos legais e burocráticos para grupos que os 

desconhecem, ou auxiliar nos processos, caso seja necessário. 

 Mas o ponto central é que esses processos precisam ser 

conhecidos e trabalhados, afim de que as decisões possam ser tomadas sob a 

perspectiva do conhecer. O mesmo se dá quando o trata-se de direitos 

autorais.  

O processo de identificação, tombamento ou registro, de bens 

culturais materiais e imateriais envolvem desde o princípio as comunidades. 

Entende-se que o IPHAN não atua de forma unilateral e impositiva. Os 

processos educacionais se dão da mesma forma, a diferença é que o 

acompanhamento educacional é limitado, ou seja, as implicações da proteção, 

seus resultados e suas consequências são muitas vezes desacompanhados 

pela instituição, de forma que ela não continua criando os ambientes de 

aprendizagem, o que pode ocasionar num prejuízo à comunidade. 
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“Trabalhar com educação patrimonial e com patrimônio cultural 

em geral, traz embutida os conceitos de sustentabilidade e 

desenvolvimento local, porque a partir da memória e da cultura 

local as pessoas começam a se sentir pertencendo ao local e 

começam a resgatar uma memória coletiva. Isso gera um 

processo de autoestima na comunidade, e essa auto estima é 

fundamental para escolher os caminhos do desenvolvimento 

daquele lugar. O processo de valorização do patrimônio local e 

da memória, é um processo que acaba sendo um indutor das 

discussões e reflexões sobre o desenvolvimento local. Qual 

desenvolvimento que se quer? É esse que está posto em toda 

sociedade com a realidade da globalização? Ou há uma 

possibilidade de outro desenvolvimento levando em 

consideração a memória local, a história local, a história de 

vida das pessoas? Então, a educação patrimonial possibilita 

esse tipo de reflexão nas comunidades, portanto, ela é 

fundamental num modelo de desenvolvimento local 

sustentável.” (SÔNIA REGINA)
1
  

 

 

Percebe-se que o IPHAN e seus profissionais tem a preocupação 

em atender as problemáticas econômicas despertas nos locais onde há 

patrimônio protegido. Apesar disso, existe uma gama de sujeitos e 

comunidades que lidam com dificuldades referentes a questões econômicas e 

que não  é contemplada. Principalmente no que concerne ao patrimônio 

genético associado a conhecimentos tradicionais. A diversidade biológica “é 

também uma construção cultural e social, as espécies são objeto de 

conhecimento, de domesticação e uso, fonte de inspiração para mitos e rituais 

das sociedades tradicionais e, finalmente, mercadoria nas sociedades 

modernas.” (DIEGUES, 2000) 

 

 

“Ainda não existe no nosso ordenamento jurídico um sistema 

de proteção legal que eficazmente proteja os direitos de 

comunidades tradicionais – índios, seringueiros, ribeirinhos, 

agricultores, etc – que ao longo de várias gerações 

                                                           
1
 Fonte https://www.youtube.com/watch?v=oLkJ31UvJw8. Página IPHAN no YouTube. Entrevista com 

Sonia Regina para o I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural que ocorreu em Ouro Preto –MG, em 2009 

https://www.youtube.com/watch?v=oLkJ31UvJw8
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descobriram, selecionaram e manejaram espécies com 

propriedades farmacêuticas, alimentícias e agrícolas. A 

inexistência de tal proteção jurídica aos conhecimentos 

tradicionais associados à biodiversidade tem gerado as mais 

diversas formas de espoliação e de apropriação indevida.” 

(LIMA; BENSUSAN, 2003) 

 

 

Isso levanta a questão de que caberia ao IPHAN, instituição 

responsável pela salvaguarda de patrimônio cultural, tomar devidas 

providencias para auxiliar os grupos tradicionais na compreensão das 

metodologias de proteção, na implicação da autorização de pesquisas, na 

valorização de seus saberes. Ademais seria parte de seu campo de ação 

buscar abrir o espectro de discussões acerca da temática, afim de impulsionar 

a criação de mecanismos viáveis para a proteção desses saberes. 

Um projeto de Educação Patrimonial que buscasse abranger os 

diversos campos onde se faz necessária a intervenção da instituição para a 

preservação de bens culturais, vai muito além do que o IPHAN consegue 

atender no momento. O patrimônio ainda é muito pouco discutido, mesmo no 

ensino básico, médio e superior. Mas ao mesmo tempo, medidas vêm sendo 

tomadas e as discussões estão cada vez mais incisivas. Como todo processo 

educacional os resultados surgem com o decorrer do tempo, é de se esperar 

que ao longo do percurso do patrimônio cultural, políticas educacionais, nesse 

sentido, se desenvolvam cada vez mais.  
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Considerações Finais 

 

 

O percurso traçado nesse trabalho busca permitir estabelecer 

relações dentre as diversas temáticas trabalhadas. Sabe-se que o campo do 

Patrimônio é muito amplo e vasto de implicações, diferentes perspectivas 

podem ser trabalhadas e aprofundadas. A proposta foi proporcionar um 

panorama conceitual com o intuito de abranger temáticas que podem ser 

futuramente estudadas de forma pontual. 

O interesse desperto pelas experiências com o trabalho de campo 

arqueológico só se aprofundou durante a realização desse trabalho, ficou 

evidente que temáticas patrimoniais são fundamentais nos estudos propostos 

pelas ciências sociais e que ainda há muito a ser revisto e aprofundado visto 

que a institucionalização da proteção do patrimônio cultural, no Brasil, e os 

mecanismos de ações educativas ainda são recentes. Além de configurarem 

um processo dinâmico, que está sempre ganhando novas tonalidades e se 

modificando. 

O Patrimônio Cultural de um povo deve ser preservado e valorizado 

porque ele resguarda as memórias e identidades. Os modos de fazer, os 

saberes, as celebrações constituem a cultura imaterial, que está atrelada a 

cultura material, e que devem ser preservadas. A partir do momento que o são, 

ganham nova configuração no contexto social e econômico.  

Isso implica na inserção de temáticas de Propriedade Intelectual, 

que, apesar de não atender as demandas de proteção de conhecimentos 

tradicionais e modos de fazer coletivos, são relevantes por poderem ser 

usadas, ainda que de forma insatisfatória, para proteger os criadores de obras, 

produtos e marcas. 

Visto que existem todas essas questões acerca do patrimônio, as 

ações educativas tornam-se fundamentais na construção coletiva de saberes a 

respeito de questões patrimoniais, de forma que possam auxiliar os detentores 

de bens culturais a lidar com as implicações da proteção e valorização. 

A Educação Patrimonial é um campo em construção, que ainda 

carece de medidas efusivas, como se configurar enquanto política pública, 

ganhar a devida atenção e apoio dos órgãos governamentais. Ainda é preciso 
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que as ações de educação patrimonial sejam entendidas como fundamentais 

para o processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro. Restam 

muitos desafios a serem enfrentados pelo IPHAN, e eles devem ser encarados 

em parceria com comunidade, escola, museus, universidades, órgãos 

governamentais, não governamentais e organizações sociais.  
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Anexos 
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II – Trajetória IPHAN 
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III – Legislação de Propriedade Intelectual – Fonte: Curso de 

Introdução a Propriedade Intelectual – Museu Paraense Emílio Goeldi 

 

Legislação Federal: 

 

-Lei nº 9610 de 19.02.1998 (Direitos Autorais) – Altera, atualiza e 

consolida a legislação sobre direitos autorias e dá outras providências. 

Regulamentada parcialmente pelo Decreto nº4533 de 19.02.2002. Vide 

Decreto de 13.03.2001 e Portaria MJ nº456 de 07.05.2002. 

-Lei n 9606 de 19.02.1998 (Lei de Software) – Dispõe sobre a proteção 

de propriedade intelectual de programas de computador, sua comercialização 

no país e dá outras providencias. Regulamentada pelo Decreto n 2556 de 

20.04.1998. 

-Lei n 9456 de 25.04.97 (Lei de Cultivares) – Instituí a lei de proteção 

de cultivares e dá outras providências. Regulamentada pelo Decreto n 2336 de 

06.11.1997. 

-Lei n 9279 de 14.05.1996 (Lei de Patentes) – Regula direitos e 

obrigações relativos à propriedade industrial – patentes de produtos e 

processos; marcas e indicações geográficas. Com alterações estabelecidas 

pela Lei n 10196 de 14.02.2001. Regulamentada pelos Decretos n 2533, de 

16.04.1998, e 3201 de 06.10.1999. 

-Medida Provisória n 2186-16 de 23.08.2001 – Regulamenta o inciso II 

de § 1º e o §4º do art. 225 da Constituição; os arts. 1º, 8º, alínea “j”, 10 alínea 

“c”, 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre a Diversidade Biológica; dispõe 

sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao 

conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e acesso à 

tecnologia  e a transferência de tecnologia para a sua conservação e utilização, 

e dá outras providências. Regulamentação dos artigos 10,11,12,14,15,16,18 e 

19 pelo Decreto n 3945 de 28.09.2001. 

-Decreto n 3945 de 28.07.2001 – Define a composição do Conselho de 

Gestão do Patrimônio Genético e estabelece normas para o seu 

funcionamento, mediante a regulamentação dos arts. 10,11,12,14,15,16,18 e 

19 da Medida Provisória n 2186-16 de 23 de agosto de 2001, que dispõe sobre 

o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento 
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tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e 

transferência de tecnologia para sua conservação e utilização, e dá outras 

providências. 

-Decreto n 3551 de 04.08.2000- Institui o Registro de Bens Culturais de 

Natureza Imaterial, que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o 

Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá providencias. 

-Decreto n 2553 de 16.04.1988 – Regulamenta os arts. 75 e 88 a 93 da 

Lei n 9279, estabelecendo direcionamentos para as entidades publicas 

definirem suas políticas de propriedade intelectual. 

-Resolução n 1 de 08.07.2002 – Estabelece procedimentos para a 

remessa, temporária ou definitiva, de amostra de componente do patrimônio 

genético coletada em condição in situ, no território nacional, plataforma 

continental e zona econômica exclusiva, mantida em condição ex situ, que não 

apresente capacidade de multiplicação, regeneração ou reprodução natural, 

para desenvolvimento de pesquisa sem fins comerciais. 

 

Convenções, Tratados e Acordos Internacionais 

 

-Convenção de Paris (1883) – Primeira regulamentação internacional 

de proteção à propriedade intelectual. Opera o sistema internacional de 

patentes por meio de três pressupostos básicos: independência das patentes e 

marcas, tratamento igual para nacionais e estrangeiros e direitos de 

propriedade. 

-Convenção de Berna (1886) – Assegura o direito autoral no cenário 

internacional por meio da proteção de obras literárias e artísticas – romances, 

poemas, peças teatrais, musicas, operas, pinturas, desenhos, esculturas e 

obras de arquitetura. 

-Acordo TRIPS – Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade 

intelectual relacionados ao comércio. Incorpora os Resultados da Rodada 

Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GAAT. Regulamentado no 

Brasil por meio do decreto n 1355 de 30.12.1994. 

-Convenção da Diversidade Biológica (CDB) – Elaborada durante a 

Conferencia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro de 5 a 14 de junho de 
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1992, tem como grande avanço a inclusão de temas como acesso e repartição 

do uso de recursos genéticos, biossegurança e acesso e transferência de 

tecnologia e biotecnologia. O artigo 8 da Convenção trata especificamente da 

proteção dos conhecimentos tradicionais, conclamando os países signatários a 

respeitar, preservar e manter os conhecimentos, inovações e práticas das 

comunidades locais e populações indígenas, incentivando a aplicação 

mediante a aprovação e a participação dos detentores desses conhecimentos e 

a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização. Com mais de 180 

países signatários, está em vigor no Brasil desde 1994, sendo promulgada pelo 

decreto n 2519 de 19 de março de 1998. 

-UPOV – Criada com o intuito de promover uma proteção internacional 

aos direitos dos obtentores e melhoristas. União para a proteção de Novas 

Variedades Vegetais estabelece diretrizes para assegurar a efetividade da 

proteção na regulamentação dos países. 

-Acordo de Madri – regula a proteção das marcas no âmbito 

internacional. 

-Acordo de Haia – regula a proteção das marcas no âmbito 

internacional. 

-Acordo de Lisboa – regula a proteção das Indicações Geográficas no 

âmbito internacional. Com base nesse acordo, os países que possuem sistema 

de proteção de denominações de origem podem requerer um registro 

internacional que será comunicado aos outros Estados membros do acordo. 

-Tratado da OMPI sobre Interpretações ou Execução de Fonogramas 

(WPPT) 
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IV – Carta Krahô 

 

“Nos dias 25 e 26 de maio de 2002, reuniram-se na KAPEY, sede da 

associação de todas as aldeias Krahô, situadas no Estado do Tocantins, a 

maioria dos caciques das aldeias, os pajés e demais integrantes do povo Krahô 

com o objetivo de obter esclarecimento a respeito da pesquisa realizada pela 

pesquisadora e pós-graduanda em Psicobiologia Sra. Eliana Rodrigues da 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP – Escola Paulista de Medicina, 

e discutir eventuais medidas cabíveis no intuito de regularizar a sua atuação na 

Área Indígena Krahô de forma a incluir todas as aldeias no processo de 

discussão e repartição de eventuais benefícios advindos da referida pesquisa 

que se utiliza de recursos naturais e conhecimentos tradicionais associados. 

Também estiveram presentes, entre outros, representantes da FUNAI, 

EMBRAPA, CIMI, do Ministério Público Federal e as advogadas da Associação 

KAPEY.  

A Reitoria da citada universidade se manifestou informando que não 

poderia comparecer, uma vez que assim foram aconselhados pelo vice-

presidente da Associação VYTY-CATY, que firmou protocolo de intenções 

visando a realização de pesquisa sobre uso de plantas pelo povo Krahô com 

fins terapêuticos, e que congrega, entre outros, apenas três aldeias Krahô, de 

um total de dezoito.  

Diante disto, os caciques presentes dando prosseguimento à pauta da 

reunião deliberaram que: 

 a) Não foram consultados previamente e devidamente informados a 

respeito da pesquisa em andamento, com recursos naturais recolhidos na 

Terra Indígena Krahô, demarcada pela União; 

 b) A ausência de consulta prévia a todas as aldeias causou-lhes 

profundo sentimento de desrespeito e indignação; 

 c) A retirada dos recursos naturais sem sua prévia autorização é 

considerada um “furto”; 

 d) O benefício prometido pela Instituição de Pesquisa deverá 

necessariamente ser repartido entre todos sem exclusão de um único Krahô, 

diferentemente do que consta no Protocolo de Intenções acima referido e que 

beneficia apenas a Associação VYTY-CATI; 
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 e) Não reconhece a Associação VYTY-CATI como seu único 

representante; 

 f) A autorização concedida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, 

à pesquisadora Sra. Eliana Rodrigues foi emitida sem a prévia consulta aos 

representantes de todas as aldeias existentes na Terra Indígena Krahô; 

 g) O conhecimento associado ao uso dos recursos naturais 

pesquisados pela UNIFESP é de domínio de todo o povo Krahô e não apenas 

das três aldeias associadas à VYTY-CATI;  

h) As três aldeias Krahô associadas da VYTY-CATI também são 

associadas da KAPEY;  

i) Recentes reportagens a respeito da citada pesquisa em revista 

especializada e jornal de circulação nacional não retratam de forma verdadeira 

os usos e costumes do povo Krahô, causando um sentimento de indignação 

em todos. 

 E por isso decidiram que: 

 a) não autorizam a continuidade da pesquisa acima referida, 

solicitando das autoridades presentes a adoção das medidas cabíveis visando 

sua imediata interrupção;  

b) têm direito a uma indenização estimada em R$ 5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais) a título de danos morais;  

c) têm direito ao recebimento da Taxa de Bioprospecção no valor 

estimado de R$ 20.000.000 (vinte milhões de reais) devida pelo trabalho de 

coleta das plantas e do conhecimento a elas associado repassado pelos pajés 

Krahô; 

 d) a retomada das discussões acerca da continuidade da pesquisa 

somente será possível após o recebimento tanto da indenização quanto da 

taxa acima referidas. 

 Itacajá – KAPEY, 26 de maio de 2002” 
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V – Indicações Geográficas – Fonte INPI – Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial 

 

 

-Região dos Vinhos Verdes 

Vinhos 

Denominação de Origem 

Portugal – 1999 

 

-Conag 

Destilado Vínico ou Aguardente de Vinho 

Denominação de Origem 

França -2000 

 

-Vale dos Vinhedos 

Vinho tinto, branco e espumante 

Indicação de Procedência 

Brasil – Rio Grande do Sul – 2002 

 

-Franciacorta 

Vinhos, vinhos espumantes e bebidas alcoólicas 

Denominação de Origem 

Itália – 2003 

 

-Região do Cerrado Mineiro 

Café 

Indicação de Procedência 

Brasil – Minas Gerais – 2005 

 

-Pampa Gaúcho 

Carne Bovina e seus derivados 

Indicação de Procedência 

Brasil – Rio Grande do Sul – 2006 
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-Paraty 

Aguardente, tipo cachaça e aguardente composta azulada 

Indicação de Procedência 

Brasil – Rio de Janeiro – 2007 

 

-San Daniele 

Coxas de suínos frescas, presunto defumado cru 

Denominação de Origem 

Itália – 2009 

 

-Vale dos Sinos 

Couro Acabado 

Indicação de Procedência 

Brasil – Rio Grande do Sul – 2009 

 

-Vale do Submédio São Francisco 

Uvas de mesa e manga 

Indicação de Procedência 

Brasil – NE – 2009 

 

-Pinto Bandeira 

Vinhos tintos, brancos e espumantes 

Indicação de Procedência 

Brasil – Rio Grande do Sul – 2010 

 

-Litoral Norte Gaúcho 

Arroz 

Denominação de Origem 

Brasil – Rio Grande do Sul – 2010 

 

-Região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais 

Café 

Indicação de Procedência 

Brasil – Minas Gerais – 2011 
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-Costa Negra 

Camarões 

Denominação de Origem 

Brasil – Ceará – 2011 

 

-Região do Jalapão do Estado de Tocantins 

Artesanato em Capim-Dourado 

Indicação de Procedência 

Brasil – Tocantins – 2011 

 

-Pelotas 

Doces finos tradicionais e confeitaria 

Indicação de Procedência 

Brasil – Rio Grande do Sul – 2011 

 

-Goiabeiras 

Panelas de Barro 

Indicação de Procedência 

Brasil – Espirito Santo- 2011 

 

-Serro 

Queijo 

Indicação de Procedência 

Brasil- Minas Gerais-2011 

 

-São João del Rei 

Peças Artesanais em Estanho 

Indicação de Procedência 

Brasil – Minas Gerais-2012 

 

-Franca 

Calçados 

Indicação de Procedência 

Brasil – São Paulo-2012 
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-Vale da Uva Goethe 

Vinho da uva Goethe 

Indicação de Procedência 

Brasil – Santa Catarina-2012 

 

-Canastra 

Queijo 

Indicação de Procedência 

Brasil – Minas Gerais – 2012 

 

-Pedro II 

Opalas preciosas de Pedro II e joias artesanais de Pedro II 

Indicação de Procedência 

Brasil – Piauí – 2012 

 

-Porto 

Vinho generoso/licoroso 

Denominação de Origem 

Portugal 

 

-Região Pedra Carijó Rio de Janeiro 

Gnaisse fitado milonítico de coloração branca e pontos vermelhos de 

diâmetro inferior a 1 centímetro. Nas pedreiras é feito o desplacamento da 

rocha em lajes brutas de 50x50x8cm. Nas serrarias estas lajes são 

beneficiadas produzindo as lajinhas comercializadas. 

Denominação de Origem 

Brasil – Rio de Janeiro – 2012 

 

-Região Pedra Madeira Rio de Janeiro 

Gnaisse fitado milonítico de coloração branca e pontos vermelhos de 

diâmetro inferior a 1 centímetro. Nas pedreiras é feito o desplacamento da 

rocha em lajes brutas de 50x50x8cm. Nas serrarias estas lajes são 

beneficiadas produzindo as lajinhas comercializadas. 



71 
 

Denominação de Origem 

Brasil –Rio de Janeiro-2012 

 

-Região Pedra Cinza Rio de Janeiro 

Gnaisse fitado milonítico de coloração branca e pontos vermelhos de 

diâmetro inferior a 1 centímetro. Nas pedreiras é feito o desplacamento da 

rocha em lajes brutas de 50x50x8cm. Nas serrarias estas lajes são 

beneficiadas produzindo as lajinhas comercializadas. 

Denominação de Origem 

Brasil-Rio de Janeiro-2012 

 

-Cachoeiro do Itapemirim 

Mármore 

Indicação de Procedência 

Brasil-Espírito Santo-2012 

 

-Norte Pioneiro do Paraná 

Café verde em grão e industrializado torrado em grão ou/e moído 

Indicação de Procedência 

Brasil-Paraná-2012 

 

-Manguezais de Alagoas 

Própolis vermelha e extrato de própolis vermelha 

Denominação de Origem 

Brasil-Alagoas-2012 

 

-Linhares 

Cacau em amêndoas 

Indicação de Procedência 

Brasil-Espírito Santo-2012 

 

-Napa Valley 

Vinhos 

Denominação de Origem 
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Estados Unidos da América-2012 

 

-Vale dos Vinhedos 

Vinhos tinto, branco e espumante 

Denominação de Origem 

Brasil – Rio Grande do Sul-2012 

 

-Paraíba 

Têxteis em algodão colorido 

Indicação de Procedência 

Brasil-Paraíba-2012 

 

-Região de Salinas 

Aguardente de cana tipo cachaça 

Indicação de Procedência 

Brasil-Minas Gerais-2012 

 

-Champagne 

Vinhos espumantes 

Denominação de Origem 

França-2012 

 

-Porto Digital 

Serviços de Tecnologia da Informação 

Indicação de Procedência 

Brasil-Pernambuco-2012 

 

-Altos Montes 

Vinhos e espumantes 

Indicação de Procedência 

Brasil-Rio Grande do Sul -2012 

 

-Divina Pastora 

Renda de agulha em lacê 
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Indicação de Procedência 

Brasil-Sergipe- 2012 

 

-São Tiago 

Biscoitos 

Indicação de Procedência 

Brasil-Minas Gerais-2013 

 

-Roquefort 

Queijo 

Denominação de Origem 

França-2013 

 

-Alta Mogiana 

Café 

Indicação de Procedência 

Brasil-São Paulo-2013 

 

-Mossoró 

Melão 

Indicação de Procedência 

Brasil-Rio Grande do Norte-2013 

 

-Cariri Paraibano 

Renda renascença 

Indicação de Procedência 

Brasil-Paraíba-2013 

 

-Monte Belo 

Vinhos 

Indicação de Procedência 

Brasil-Rio Grande do Sul-2013 

 

-Região do Cerrado Mineiro 
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Café verde em grão e café industrializado torrado em grão ou moído 

Denominação de Origem 

Brasil-Minas Gerais-2013 
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VI – Eventos das Casas de Patrimônio 

 

1 – Oficina de Capacitação em Educação Patrimonial e Fomento a 

Projetos Culturais nas Casas do Patrimônio.   

Período: 25 a 29/08/2008 

Local: Pousada dos Pireneus – Pirenópolis – GO- 

Os objetivos do seminário foram: 

            Apresentar o projeto “Casas do Patrimônio” para os 

servidores do Iphan de todos os estados, reunidos na cidade de Pirenópolis de 

forma a fomentar o papel educativo das ações em prol do patrimônio cultural 

brasileiro a que o Iphan se propõe por meio da qualificação de suas sedes 

regionais e escritórios técnicos; apresentar e debater ações e metodologias 

voltadas para as ações educativas voltadas para a valorização do Patrimônio 

Cultural, de modo que os técnicos do Iphan envolvidos com o tema possam 

conhecer, debater e propor atividades de cunho pedagógico nas Casas do 

Patrimônio onde atuarão; desenvolver a articulação e o diálogo entre a 

sociedade civil, com especial atenção às escolas e as Casas do Patrimônio 

como pólos irradiadores da cultura local e nacional, tendo como instrumento 

principal a Educação patrimonial; desenvolver metodologias de fomento a 

projetos culturais a serem desenvolvidos pelos mais diversos setores da 

sociedade civil organizada, de forma que as Casas do Patrimônio do Iphan em 

todo o território nacional funcionem também como irradiadoras do 

conhecimento necessário para democratizar o acesso aos recursos 

disponibilizados por meio de projetos voltados para as leis de incentivo fiscal e 

editais diversos que destinam recursos para atividades culturais. 

• Resultados da Oficina de Capacitação em Educação Patrimonial e 

Fomento a Projetos Culturais nas Casas do Patrimônio em Agosto de 2008 – 

Pirenópolis – GO: 

Como resultado dessa oficina, foram sistematizadas as primeiras 

propostas de diretrizes para as Casas do Patrimônio (disponível 

emhttp://www.educacaopatrimonial.wordpress.com) além de propostas de 

projetos para as Casas do Patrimônio , via Lei Rouanet, submetidos à análise 

http://www.educacaopatrimonial.wordpress.com/
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do Ministério da Cultura e já aprovados,  pelos parceiros Museu da Pessoa e 

Anima Mundi. Encontram-se em fase de captação de recursos. 

Também foi possível verificar entre os técnicos das 

Superintendências estaduais do Iphan, uma maior envolvimento nas ações de 

educação patrimonial, dentro do conceito Casas do Patrimônio. 

 

2 – 1º Seminário de Avaliação e Planejamento das Casas do 

Patrimônio 

Período: 27 de novembro a 01 de dezembro de 2009 

Local: Nova Olinda – CE 

O objetivo do Seminário foi avaliar a atuação das primeiras Casas do 

Patrimônio e elaborar diretrizes comuns para o seu funcionamento, como 

também propor ao Iphan a criação de instrumentos legais e administrativos que 

garantam a sustentabilidade da proposta. Estiveram presentes ao evento 

representantes e colaboradores do Iphan e das seguintes Casas do Patrimônio, 

implantadas durante o ano de 2009: Centro de Referência do Samba de Roda 

em Santo Amaro, Bahia; Casa da Baronesa, Ouro Preto, Minas Gerais; Casa 

do Patrimônio de Iguape, São Paulo; Casa do Patrimônio da Chapada do 

Araripe, Nova Olinda, Ceará; Casa do Patrimônio de João Pessoa, 

Paraíba;  Casa do Patrimônio de Recife, Pernambuco e Casa do Patrimônio de 

Ouro Preto – MG. 

• Seminário de Avaliação e Planejamento das Casas do Patrimônion 

em Dezembro de 2009: 

Construção da Carta de Nova Olinda – CE, um documento com as 

premissas e diretrizes de Educação Patrimonial para o Iphan 

(www.educacaopatrimonial.wordpress.com) . Mais detalhes podem ser 

encontrados no site http://www.fundacaocasagrande.org.br , no link “seminário 

casa do patrimônio” 

http://www.fundacaocasagrande.org.br/
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Também foi assinado um Termo de Cooperação Técnica entre o 

Iphan e a Fundação Casa Grande para torná-la Casa do patrimônio da 

Chapada do Araripe – CE. 

 

 

3 – Participação dos parceiros do projeto Casas do Patrimônio no I 

Fórum Nacional do Patrimônio Cultural 

Período: 13 a 16 de dezembro de 2009 

Local; Ouro Preto MG 

Objetivo: compor as mesas redondas nºs 03 e 13 do Fórum, 

entituladas Educação Patrimonial no Sistema Nacional de Patrimônio. Os focos 

da discussão foram: a) os desafios para a formulação da política nacional de 

educação patrimonial; b) os desafios para a estruturação do Sistema Nacional 

de Patrimônio, no que concerne à temática da educação patrimonial; c) 

potencialidades e parcerias estratégicas para a formulação de políticas de 

educação patrimonial; d) ações estratégicas que devem ser implementadas em 

curto prazo. 

• Participação dos parceiros do projeto Casas do Patrimônio no I 

Fórum Nacional do Patrimônio Cultural em dezembro de 2009 – Ouro Preto – 

MG: Composição das mesas redondas nºs 03 e 13 do Fórum, entituladas 

Educação Patrimonial no Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. Os focos da 

discussão foram: a) os desafios para a formulação da política nacional de 

educação patrimonial; b) os desafios para a estruturação do sistema Nacional 

de Patrimônio, no que concerne à temática da educação patrimonial; c) 

potencialidades e parcerias estratégicas para a formulação de políticas de 

educação patrimonial; d) ações estratégicas que devem ser implementadas em 

curto prazo. 

Os resultados sistematizados podem ser conferidos 

emhttp://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=1380 

http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=1380
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4 – Participação da Rede Casas do Patrimônio no Revelando São 

Paulo em Iguape – SP 

Período: 02 a 06 de junho de 2010 

Local: Iguape – SP 

Objetivo: divulgar a política de gestão compartilhada, implementada 

pelo Iphan, envolvendo poder público, sociedade civil organizada e a 

comunidade, por meio de parcerias estabelecidas na Rede Casas do 

Patrimônio e promover uma Oficina de Educação Patrimonial para educadores 

de prefeituras da região do Vale do Ribeira e uma oficina de autorregistro 

audiovisual para parceiros das Casas do Patrimônio. 

• Participação da Rede Casas do Patrimônio no Revelando São 

Paulo em Iguape – SP, junho de 2010: 

Oficina de Capacitação de professores promovida pela Coordenação 

de Educação Patrimonial do DAF e Iphan-SP para 30 coordenadores 

pedagógicos de escolas estaduais da região e a Residência Criativa, uma 

atividade aprendizagem de técnicas de autorregistro áudio-visual, promovendo 

o intercâmbio de experiências das Casas de Patrimônio da Chapada do 

Araripe, no Ceará, Ouro Preto, em Minas Gerais, Região dos Lagos, no Rio de 

Janeiro, Recife em Pernambuco, e Iguape/SP. A presença em Iguape foi 

desdobramento de uma parceria entre a Superintendência do Iphan em São 

Paulo, do Iphan nacional e da Prefeitura Municipal de Iguape. Vale lembrar que 

a Casa do Patrimônio de Iguape foi inaugurada de forma pioneira e funciona 

promovendo a integração com a população antes mesmo do tombamento do 

município, em dezembro de 2009. Assim, foi firmada a parceria para a Casa do 

Patrimônio de Iguape, também por meio de um termo de Cooperação Técnica. 

Os resultados da oficina de registro audiovisual podem ser 

conferidos emhttp://www.educacaopatrimonial.wordpress.com . 

 

5 – Participação da Rede Casas do Patrimônio na organização do 

Fórum Juvenil do Patrimônio Mundial 

http://www.educacaopatrimonial.wordpress.com/
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Local: Foz do Iguaçu – PR, São Miguel das Missões – RS, Goiás – 

GO e Brasília – DF 

Período: de 16 a 25 de julho de 2010 

Objetivo: Planejar e implementar o Fórum Juvenil do Patrimônio 

Mundial por meio da Rede Casas do Patrimônio. 

O Brasil foi país sede da 34ª Sessão do Comitê do Patrimônio 

Mundial da UNESCO e diante dessa significativa oportunidade que trouxe à 

tona temas relevantes para a formação cultural, o Iphan, por meio da 

Coordenação de Educação Patrimonial investiu em uma tradicional iniciativa 

que mobiliza os jovens para um momento de intercâmbio sobre o patrimônio 

mundial. 

Desde 1995, cada país sede promove como evento paralelo, um 

encontro de jovens de diferentes países para uma imersão, experimentação e 

construção de olhares sobre o tema. 

Na edição do Fórum Juvenil do Patrimônio Mundial 2010, 

participaram 45 jovens entre 18 e 24 anos, do Brasil e de 06 países, 

estudantes, líderes comunitários, membros de associações vinculadas às 

cidades-patrimônio cultural e sócios dos Albergues da Juventude. A seleção 

desses jovens foi por meio de apresentação de projetos de ação educativa de 

valorização do patrimônio cultural. 

Outras parcerias: 

Federação Nacional dos Albergues da Juventude – FBAJ 

OSCIP Caminhos da Cultura 

Parcerias da Rede Casas do Patrimônio listadas no item 7.3.1, p. 7 

• Fórum Juvenil do Patrimônio Mundial, julho de 2010 : 

Durante uma semana foram realizadas oficinas participativas, 

palestras, debates e visitas relacionadas a temas ligados ao Patrimônio 

Mundial envolvendo locais representativos nas cidades de Foz do Iguaçu – PR, 

São Miguel das Missões – RS, Goiás – GO e Brasília – DF. O planejamento e 
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realização das oficinas foram construídos coletivamente entre os parceiros da 

Rede Casas do Patrimônio . Entre os resultados do Fórum Juvenil, estão  um 

videodocumentário produzido pelos jovens e a Carta Brasil  lida e entregue aos 

membros do Comitê na cerimônia de abertura da 34ª sessão do Comitê do 

Patrimônio Mundial realizada em Brasília no dia 25 de julho de 2010. 

Os resultados quantitativos (Carta Brasil , videodocumentário 

produzidos pelos jovens e exposição fotográfica) podem ser acessados 

emhttp://www.educacaopatrimonial.wordpress.com;patrimoniojovem.wordpress.

com, blog desenvolvido pelos próprios jovens e, também, em uma das 

repercussões do evento na mídia em:  

http://mediacenter.clicrbs.com.br/templates/player.aspx?channel=44

&contentID=126452&uf=1 

 

6 – Planejamento e organização do Fórum Nacional de Educação 

Patrimonial 

Período: 09 a 12 de novembro de 2010 

Local: João Pessoa – PB 

Objetivo: O  Fórum será um espaço democrático de debate e 

definição de diretrizes para políticas públicas voltadas para a área de educação 

patrimonial. O foco das discussões abordará os desafios e perspectivas das 

ações voltadas para a área partindo do pressuposto que as ações educativas 

são efetivas na medida em que são permanentes, transformadoras, 

transversais e compartilhadas. 

A Superintendência do Iphan na Paraíba e a Prefeitura Municipal de 

João Pessoa serão, juntamente às instituições da Rede Casas do Patrimônio 

compõem a organização e execução do Fórum. 

Também existe uma proposta dos jovens participantes do Fórum 

Juvenil identificados acima, para que se realize uma mesa redonda composta 

por jovens para discutir educação patrimonial na ótica jovem. 

 

 

http://www.educacaopatrimonial.wordpress.com/
http://mediacenter.clicrbs.com.br/templates/player.aspx?channel=44&contentID=126452&uf=1
http://mediacenter.clicrbs.com.br/templates/player.aspx?channel=44&contentID=126452&uf=1
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VII –  Ações das Casas do Patrimônio – Alguns Exemplos 

 

1) 

OFICINA NA CASA DO PATRIMÔNIO DE IGUAPE 

26 de junho de 2012 

Gabriela Aidar 

Coordenadora do Programa de Inclusão Sociocultural 

Núcleo de Ação Educativa 

Pinacoteca do Estado de São Paulo 

Aspectos da inclusão sociocultural em museus 

A oficina faz parte da exposição De um lado a outro – ação 

educativa extramuros da Pinacoteca de São Paulo, em cartaz na Casa de 

Cultura de Iguape de 26/06 a 12/08. 

A exposição apresentará alguns resultados materiais deste projeto educativo 

desenvolvido pela Pinacoteca desde 2008 junto a dois grupos de adultos em 

situação de rua do centro da cidade de São Paulo, por meio das xilogravuras 

produzidas pelos participantes. 

A oficina pretende sensibilizar educadores, estudantes universitários, 

profissionais de museus, bem como de organizações sociais que desenvolvam 

programas socioeducativos, de Iguape e região, acerca das potencialidades do 

trabalho em parceria com os equipamentos culturais a fim de promover a 

inclusão sociocultural dos públicos-alvo tendo a cultura e o patrimônio como 

eixos condutores. 

Público-alvo: profissionais de equipamentos culturais, educadores 

sociais, professores e estudantes de graduação. 

a)    Apresentação do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca do 

Estado de São Paulo;6 

b)    Aspectos da inclusão sociocultural em museus e apresentação das ações 

do Programa de Inclusão Sociocultural do Núcleo de Ação Educativa da 

Pinacoteca, com ênfase na ação educativa extramuros; 

c)       Visita à exposição De um lado a outro – ação educativa extramuros da 

Pinacoteca de São Paulo. 

Currículo resumido Gabriela Aidar: graduada em História pela USP, 

especialista em Estudos de Museus de Arte pelo MAC/USP e em Museologia 
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pelo MAE/USP. Obteve o título de Master of Arts in Museum Studies pela 

Universidade de Leicester, na Inglaterra, com revalidação pelo Programa de 

Mestrado em Museologia da UNIRIO. Desde 2002 é coordenadora do 

Programa de Inclusão Sociocultural do Núcleo de Ação Educativa da 

Pinacoteca. 

Dia 26/06 

Carga horária: 3h 

Horário: 16:30h 

Local: Casa do Patrimônio de Iguape 

Rua XV de Novembro, 218 – Centro –. 

Informações: Centro Cultural 13-38413012 Mariliza. 

Casa do patrimônio 13-38415503 Leone/Carlos/Ingrid. 

 

2) 

Oficina Cores para Iguape 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 

parceria com a Prefeitura de Iguape e o Projeto Oficina Escola de Artes e 

Ofícios realizará um dia de oficina para discutir com a população as cores que 

irão colorir o centro histórico da cidade, de forma a valorizar seu patrimônio 

arquitetônico e deixar suas ruas ainda mais bonitas. 

A oficina acontecerá na Casa do Patrimônio Vale do Ribeira, no dia 

23 de maio de 2011, das 10:30hs às 17:30hs. 

Esperamos a participação de todos! Participe você também! 

Programação: xx 

Local:        Casa do Patrimônio do Vale do Ribeira. 

Rua XV de Novembro, 218 – Centro Histórico – Iguape/SP 

Dia:               23 de maio de 2011 (segunda-feira) 

Horário:     10:30 às 17:30hs 

 

 

Sentidos Urbanos: Patrimônio e Cidadania 

 

http://casadopatrimoniovaledoribeira.wordpress.com/2011/05/09/oficina-cores-para-iguape/
http://casadopatrimoniovaledoribeira.wordpress.com/2010/10/21/sentidos-urbanos-patrimonio-e-cidadania/
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Objetivo:  

Promover o intercâmbio de experiências entre as Casas do 

Patrimônio de Ouro Preto/MG e do Vale do Ribeira/SP para aplicação do 

projeto “Sentidos Urbanos: Patrimônio e Cidadania” em Iguape. Esta ação tem 

como objetivos principais: a) capacitar monitores para que possam aplicar o 

projeto “Sentidos Urbanos” localmente, promovendo uma sensibilização 

continuada da população; b) coletar dados obtidos nos roteiros como forma de 

subsidiar o trabalho de normatização do Conjunto Histórico e Paisagístico de 

Iguape – SP, através da sensibilização, instrução e inclusão da população 

neste processo regulador. 

Justificativa:  

O Centro Histórico de Iguape foi tombado em dezembro de 2009. 

Neste momento pós-tombamento, a Superintendência do Iphan em São Paulo 

tem dois objetivos principais para a cidade: zelar por este bem tombado, 

promovendo a manutenção e a valorização do conjunto protegido, e difundir 

ações voltadas à educação da população no que concerne às questões que 

envolvem a preservação do patrimônio cultural. 

O projeto “Sentidos Urbanos”, idealizado e desenvolvido em Ouro 

Preto/MG é uma parceria do IPHAN/MG, através do Escritório Técnico de Ouro 

Preto, a FAOP – Fundação de Arte de Ouro Preto, e a UFOP – Universidade 

Federal de Ouro Preto, e leva estudantes e a comunidade a sentir literalmente 

o patrimônio. O Projeto sugere uma interpretação do patrimônio cultural por 

meio da percepção sensorial do ambiente; faz uso dos sentidos – audição, 

visão, olfato e tato – como meio de explorar caminhos cotidianos, aguçando a 

consciência temporal e espacial, transformando espaços indiferenciados em 

lugares onde as pessoas se reconheçam, ampliando a percepção dos 

ambientes e construindo valores necessários à preservação do patrimônio 

cultural. Esse programa de sensibilização da comunidade local aplica a 

metodologia de roteiros sensoriais. Um de seus principais objetivos é qualificar 

o diálogo entre cidadãos e instituições de proteção do patrimônio cultural 

edificado, humano e imaterial, provocando novos olhares sobre a cidade. 
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A experiência do Projeto Sentidos Urbanos se apresenta como um 

instrumento em potencial para sensibilizar quanto à necessidade de 

preservação do sítio tombado de Iguape, promovendo o entendimento da 

necessidade de uma regulamentação que preserve e valorize o patrimônio 

local. Ademais, a própria população, conhecedora do sítio em que vive, por 

meio deste metodologia, tem a oportunidade de se transformar em agente no 

processo de regulamentação do território. 

Estratégia de Implementação:  

O IPHAN/SP pretende fazer uso da metodologia dos Sentidos 

Urbanos e replicá-la em Iguape, capacitando monitores locais. Serão 

realizadas duas oficinas para capacitação de monitores, com uma carga 

horária de 30 (trinta) horas. A construção dos roteiros sensoriais terá como 

pano de fundo a sensibilização para a questão da regulamentação para 

intervenções no sítio tombado, trabalhando a valorização do patrimônio local 

através do olhar e do sentir. A idéia é avaliar, conjuntamente, quais as 

características urbanas e arquitetônicas que devem ser mantidas, 

estabelecendo diretrizes de valorização do sítio. 

Após a capacitação, os monitores farão os roteiros sensoriais com a 

população – contemplando estudantes do ensino médio, representantes do 

governo municipal e estadual, representantes da sociedade civil organizada e 

demais instituições públicas. Ao final de cada roteiro haverá um formulário de 

avaliação individual para sugestão e indicação de diretrizes que devem ser 

contempladas no processo de normatização do conjunto tombado de Iguape. 

Monitoramento – A Casa do Patrimônio fará o monitoramento 

continuado do projeto “Sentidos Urbanos”, enviando lista dos participantes e as 

avaliações individuais feitas ao final do percurso. 

3)  

A “Casa do Patrimônio de Ouro Preto” iniciou suas atividades no ano 

de 2009, com o objetivo de sensibilizar e despertar nos moradores novos 

olhares sobre a cidade de Ouro Preto. Atualmente essa iniciativa é uma 

parceria do Iphan, com a Universidade Federal de Ouro Preto – Departamento 
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de Turismo / Base Criativa - Laboratório Patrimônio / Tv Ufop, com Fundação 

de Arte de Ouro Preto, com a Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto 

/ PMOP e o Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Ouro Preto / Projeto 

Timbalê. 

 

Por meio de uma coordenação conjunta com nossos parceiros, criamos uma 

proposta de gestão compartilhada na qual a Casa do Patrimônio de Ouro Preto 

passa a ter o programa “Sentidos urbanos: patrimônio e cidadania” como fio 

condutor de suas ações, tendo a educação patrimonial como um instrumento 

para a sensibilização e transformação dos sujeitos nela envolvidos, por meio 

das ferramentas audiovisuais enquanto facilitadoras deste processo. Esse 

programa é composto pelas seguintes ações: 

 

Roteiros Sensoriais - roteiros de visitação por percursos inusitados do núcleo 

histórico, com ênfase na percepção sensorial e nas qualidades ambientais dos 

lugares de memória, instrumentalizando os cidadãos para atuar como 

guardiões de seu patrimônio. 

 

Circuito expositivo Casa do patrimônio – exposição permanente, onde são 

repassadas informações sobre tombamento, aspectos legais da proteção, 

salvaguarda de bens e evolução urbana de Ouro Preto. 

 

Projeto “eu também sou patrimônio” – utiliza a educação patrimonial como meio 

de sensibilizar e transformar a comunidade no qual se insere, utilizando o bem 

cultural como ferramenta para a pedagogia social da inclusão. Trabalha-se 

identidade, pertencimento, busca despertar valores, reconstruir papéis e 

construir desejos. 

 

Base criativa-Laboratório Patrimônio - projeto de formação, pesquisa e estímulo 

à produção audiovisual, cujo objetivo é fomentar esta produção a partir de 

processos coletivos, visando ampliar os olhares sobre os conceitos de 

Identidade, Memória e Patrimônio. 


