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A realização do Congresso Mineiro de Direito do Patrimônio Cultural , bem como a publicação dos respectivos Anais do evento, 
é re-flexo da maturidade e consistência alcançadas pelo curso de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, recentemente 
incluída no seleto grupo de Instituições mineiras com pós-graduação stricto senso em Direito. Por outro lado, o fortalecimento do 
saber científico não constitui um fim em si mesmo. Destina-se, com efeito, a toda coletividade, “visando ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, tal como previsto no Art. 205 da 
Constituição da República.

Acreditando nisso é que o Núcleo de Pesquisa em Direito do Patrimônio Cultural, que completou 10 anos em 2018, realizou, 
durante os dias 25 e 26 de Outubro de 2018, na cidade de Ouro Preto, seu I Congresso Mineiro com o tema: “30 anos da 
Constituição de 1988 e o Direito Fundamental ao Patrimônio Cultural”. Tratou-se de evento destinado a profissionais atuantes na 
salvaguarda do patrimônio cultural, como gestores e conselheiros públicos, representantes de entidades de proteção, da iniciativa 
privada e servidores estatais, bem como estudantes e demais interessados nos instrumentos jurídicos de tutela patrimonial. E é com 
essa larga abrangência de pú-blico que a UFOP oferece ao seu Estado, e mesmo ao país, um espaço privilegiado de debates sobre os 
problemas que cotidianamente desafiam a realidade das cidades brasileiras com acervo patrimonial.

Nesse contexto, o Congresso Mineiro reuniu reconhecidos conferencistas (de todas as cinco Regiões do país) para  debater o atual 
panorama da proteção jurídica dos bens culturais no Brasil. O evento contou com a participação de mais de 400 pessoas, sendo um 
público o mais diversificado possível e tendo em comum o interesse pela temática do patrimônio cultural.

Paralelamente ao Congresso, foi realizado o I Fórum de Capacitação de Agentes Municipais de Fiscalização do Patrimônio 
Cultural, considerando a expressiva e permanente demanda por formação de agentes, especialmente municipais, que atuam na 
fiscalização cotidiana das condições e intervenções afetas ao Patrimônio Cultural. O Fórum envolveu cursos de curta duração, com 
carga horária de 08 a 12 horas, em que especialistas na área do Direito, Arquitetura e Segurança ministraram oficinas específicas 
voltadas para os profissionais de fiscalização e posturas.

Finalmente, o evento abriu edital para apresentação de trabalhos e contou com a submissão de mais de 100 artigos que foram divididos 
em 06 eixos principais: 

- Proteção, Políticas Públicas e Patrimônio Imaterial;

- Proteção, Políticas Públicas e Patrimônio Material;

- Regulação Urbanística e Patrimônio Cultural;

- Proteção do Patrimônio Cultural de Grupos/Comunidades Vulneráveis/Marginalizadas;

- Desdobramentos na relação entre Patrimônio Cultural e Patrimônio Natural;

- Patrimônio Cultural e Sustentabilidade;

Os presentes Anais são o resultado dos trabalhos submetidos, aprovados e apresentados durante o evento e buscam ser mais uma 
contribuição da Academia, em permanente diálogo com o Estado e a Sociedade Civil, para atender aos problemas sociais, dessa vez, 
relacionados às demandas jurídicas envolvendo os bens culturais.

Uma comunidade, seja local, regional ou nacional que possui elos de identidade comum, referenciais de pertencimento, elementos de 
conexão inter geracional possui, inexoravelmente, menores índices de violência social, menor descarte inadequado de lixo, melhor 
trato com os equipamentos urbanos, melhor cordialidade entre seus membros, ou seja, melhores índices de qualidade de vida. Investir 
em políticas de preservação e educação patrimonial, em última análise, significa não um maior comprometimento do orçamento públi-
co, e sim, uma otimização desse mesmo orçamento, à medida que a alteridade comunitária despende menos com gastos que poderiam 
ser evitáveis.

A presente obra ajuda a evidenciar esse papel transformador do Patrimônio Cultural e a justificativa do esforço, também jurídico, para 
sua promoção e valorização.

Boa leitura.

Ouro Preto, 16 de Julho de 2019.

Carlos Magno de Souza Paiva

APRESENTAÇÃO
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A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DA TRADIÇÃO REPUBLICANA COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL DE 
OURO PRETO

Ana Carolina da Silva1 

Resumo

O artigo tem como foco ressaltar a importância do registro da tradição das repúblicas estudantis de Ouro Preto como patrimônio imaterial da cida-
de. A partir de uma reflexão histórica e sociológica será possível entender a relevância deste registro como forma de salvaguardar esse patrimônio 
cultural da sociedade ouropretana. O raciocínio que proporemos aqui se baseará nos questionamentos acerca de como este meio de proteção pode 
beneficiar a comunidade, especialmente na manutenção das formas de expressão, saberes, ritos, celebrações e tradições. Analisando-se a trajetória 
do sistema destacando os elementos mais importantes da tradição através da documentação dessas repúblicas, depoimentos e acervo fotográfico. 
Espera-se, que o registro seja um contributo importante na preservação do patrimônio imaterial da cidade de Ouro Preto. 

1 Introdução 

O presente artigo tem como foco ressaltar a importância do registro da tradição das repúblicas estudantis de Ouro Preto como patrimônio 
imaterial da cidade. A partir de uma reflexão histórica e sociológica será possível entender a relevância deste registro como forma de salvaguardar 
esse patrimônio cultural da sociedade ouropretana. O raciocínio que proporemos aqui se baseará nos questionamentos acerca de como este meio de 
proteção pode beneficiar a comunidade, especialmente na manutenção das formas de expressão, saberes, ritos, celebrações e tradições. Isto posto, 
objetivamos propiciar a preservação da identidade de um modo de vida, um costume, através de ações que o poder público pode prover. 

O patrimônio cultural é um conjunto de bens ou práticas culturais que estão presentes na história do grupo e que podem ter sido transmitidos 
entre várias gerações. Ou seja, são os bens culturais que ligam as pessoas com seus pares ou com seus antepassados. Muitos desses bens requerem 
registro para que sejam transmitidos à posteridade. 

Esse processo é sempre algo coletivo: uma história compartilhada, um edifício ou lugar que todos acham importante, uma festa que todos 
participam, ou qualquer outra coisa em torno da qual muitas pessoas de um mesmo grupo se identificam. Em geral isso faz parte da vida das pes-
soas de maneira profunda, se imbuindo de um valor intangível, de difícil mensuração. 

É importante o registro da tradição republicana como patrimônio imaterial, marca indelével da sociedade local há cem anos. Apesar de sofrer 
constantes mudanças através do tempo, é possível, após estudo apurado, que possamos utilizar instrumentos de salvaguarda para reconhecimento 
e valoração dessa tradição. Frisamos que não proporemos aqui o tombamento das repúblicas, visto que esse instrumento tem interface com o 
patrimônio material, especialmente o edificado, e sim o registro de saberes e práticas (grande parte das repúblicas são, inclusive, preservadas 
legalmente pelo IPHAN dentro do perímetro de tombamento da própria cidade.  

De acordo com o Instituto do Património Artístico Nacional (IPHAN), entre os elementos que constituem o saber de um povo, alguns 
podem ser considerados patrimônio cultural passíveis de registro. São elementos tão importantes para o grupo que adquirem o valor de “bem” 
cultural e é por meio deles que o grupo se vê e quer ser reconhecido pelos outros. 

Em Ouro Preto, o patrimônio, seja ele cultural ou natural, está presente em todos aspectos. Uma cidade célebre, rica em belas paisagens, 
igrejas e museus, atrai turistas o ano inteiro. A centenária vida estudantil da cidade também atrai morador es sazonais, com foco especial nas repú-
blicas federais e particulares, em torno das quais se construiu toda uma tradição e rituais que são dignos de serem inventariados e registrados. 

Acordando com as pesquisas constata-se que a tradição do sistema republicano, como todo patrimônio, sofreu mudanças ao longo do 
tempo, mas nunca perdeu sua essência, qual seja: de tornar aquele lugar uma espécie de segunda casa, empreendendo consequentemente todo um 
conjunto de ações para que isso ocorra.

1 Graduanda do curso de Turismo- Universidade Federal de Ouro Preto - Email: anacarolinaturismoufop@gmail.com 
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A motivação deste trabalho é de evidenciar a tradição na cidade de Ouro Preto, salientando o registro como um instrumento legal de pre-
servação, reconhecimento e valorização do patrimônio cultural imaterial. Que propicia a manutenção e proteção dos modos de viver e formas de 
expressão da sociedade. Protegendo este património imaterial contra os abusos e apropriações, e com o poder de auxiliar na aproximação com 
comunidade ouropretana.

Dessa forma, as objetivações desse trabalho são: discutir sobre a cultura e o património no contexto das repúblicas a importância do registro 
da tradição do sistema republicano como patrimônio imaterial de Ouro Preto; analisar a trajetória do sistema republicano e sua importância para a 
comunidade e apresentar o legado cultural conferido para a cidade, enfatizando a importância de seu registro patrimonial. 

Cabe estabelecer alguns recortes na pesquisa, que servirão como balizas e nortearão a metodologia. como recorte temporal, estabelecemos 
como marco inicial os últimos anos do século XIX, quando as primeiras repúblicas começam a deixar registros, até a atualidade. Como recorte 
espacial fica estabelecido a cidade de Ouro Preto, compreendendo as tradicionais repúblicas do centro histórico, bem como as mais novas, locali-
zadas em outros bairros. 

Todo esse esforço terá como objetivo final a compreensão do ambiente cultural e social que envolve as tradições republicanas. E assim co-
letar e organizar informações sobre as referências culturais que formam a tradição do local, evidenciando os elementos mais importantes dentro da 
tradição, tais como estudo da documentação das repúblicas, levantamento fotográfico, arquivos da universidade e entrevistas com atuais e antigos 
moradores de república.

2 Patrimônio Cultural Imaterial

A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial aprovada pela Unesco em 17 de outubro de 2003, assim define patrimô-
nio cultural imaterial:

Entende-se por ‘patrimônio cultural imaterial’ as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, obje-
tos, artefatos e lugares que lhe são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante 
de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunida-
des e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, 
contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.” (PORTAL IPHAN, 2014). 

3 O Registro

Podendo ser registrado em três instâncias sendo elas: Municipais, feitas pelo conselho de Património de uma cidade. Sendo reconhecida 
como importante para o município. Pelo IEPHA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, ou seja, reconhecido no estado. E por 
último pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou seja, o bem é reconhecido nacionalmente. 

Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial: O registro consiste em um instrumento legal de preservação, reconhecimento e valorização do 
patrimônio cultural imaterial. Composto por bens que contribuíram para a sociedade nos quais que os grupos sociais reconhecem como parte inte-
grante do seu patrimônio cultural. Com este registro, os bens recebem o título de Patrimônio Cultural Imaterial. (PORTAL IPHAN, 2014). 

Assim estes bens de natureza imaterial são inscritos em um dos Livros de Registro. Sendo aplicado àqueles aos bens que obedecem às 
seguintes categorias: Celebrações, Lugares, Formas de Expressão e Saberes.

4 Breve História

As repúblicas estudantis da cidade de Ouro Preto originaram-se o durante o segundo império quando são fundadas a Escola Farmácia 
(1839) e Escola de Minas, em 1876. Seguindo os mesmos moldes das repúblicas de Coimbra, em Portugal. Elas foram constituindo-se com a trans-
ferência da capital de Minas Gerais para Belo Horizonte, que acarretou declínio econômico de Ouro Preto, e a decadência do ouro, fez com que 
inúmeras casas fossem abandonadas por seus proprietários que partiram para a Belo Horizonte. Alguns destes imóveis foram então apropriados 
por estudantes da Escola de Farmácia e Escola de Minas, que reivindicavam moradias às suas instituições de ensino. E assim instaurando-se como 
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cidade universitária, com as primeiras projeções estruturais republicanas e que e tornaram-se o centro da vida dos estudantes da cidade, dando 
início a sua tradição.  

 Na cidade mineira existe uma interessante tradição que ocorre em Repúblicas estudantis, resididas por estudantes da Universidade Fede-
ral de Ouro Preto, em que estes procedem de todas as partes do país, principalmente do interior dos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo e Goiás. Chegar a Ouro Preto e morar em repúblicas tornou-se uma marca desses universitários.   

 Os estudantes da UFOP têm uma forma de “moradia” singular, em um modelo que não é visto em nenhum outro lugar do Brasil. As re-
públicas são administradas pelos próprios estudantes, que definem as regras de admissão nelas. No decorrer de quase um século de tradição, as 
repúblicas desenvolveram uma cultura própria, e mantêm laços estreitos e familiares com ex-alunos que moraram na república. Uma mostra disso 
são as tradicionais festas republicanas - como, por exemplo, a do 12 de outubro, aniversário da Escola de Minas, onde os ex-alunos retornam à 
cidade como forma de relembrar e reviver as lembranças dos tempos de universidade, se reencontrando com todas as gerações.  

 Todos os ex-moradores têm suas fotos de formando emolduradas e penduradas nas paredes da sala das casas em ordem cronológica de 
várias décadas. Os calouros passam a ser conhecidos como “bixos”, e estes passam por um período de avaliações pelos veteranos, conhecido como 
“batalha”, antes de integrar-se em definitivo na república. Esse tempo de batalha dura em média um período letivo e os critérios usados nessa fase 
são principalmente responsabilidade, honestidade e companheirismo, saber respeitar as diferenças, cumprir as normas e estar disposto a manter a 
casa para que possa beneficiar não somente a ele, mas a sua posteridade.  

Nestes espaços criados pelos estudantes, desenvolveu-se uma cultura própria de relacionamentos e gestão das moradias que pode se intitu-
lado como espírito republicano, constituindo uma espécie de “código estudantil” de comportamento e normas para as repúblicas. Os republicanos 
tornam-se companheiros e se consideram irmãos em uma relação que se assemelha as confrarias. O importante dessa relação é que a sua existência 
se dá por toda a vida e não somente na fase em que conviveram na mesma casa. Todos os ex-alunos retornam para visitar e reviver o tempo que 
permaneceram e os laços que semearam sempre estão a par dos acontecimentos e dispostos a auxiliar de todas as formas. Como 2exemplificado na 
figura 1 na sala de quadrinhos dos antigos moradores os atuais prestam uma homenagem ao seu ex-aluno que completou 50 anos de formado em 
2015 e continua presente na república. 

Figura 1- Moradores da República Castelo dos Nobres em comemoração pelos 50 anos de formado do ex-aluno José Alfredo. Fonte: site da república Castelo dos Nobres 

E este modo de viver e de se relacionar entre as gerações que passaram por situações similares formam laços e trazem a Ouro Preto, que 
com seus 306 anos vive um contraste a cultura estudantil, plena de vitalidade e movimentação. Dá também dinamismo ao conservadorismo junta-
mente a convivência com os ouropretanos, proporcionando à cidade um de seus maiores diferenciais. 

São aproximadamente 400 moradias registradas, entre 64 federais e 370 particulares, distribuídas pela cidade e facilmente localizadas com 
as placas de identificação nos mais variados nomes. No campus da universidade, existem algumas repúblicas federais femininas, masculinas e mis-
ta. Além das mais próximas do campus, há muitas que se localizam na parte histórica da cidade que de acordo com suas atas de fundação algumas 
já quase centenárias. Casarões estes que foram apropriados e preservadas após o abandono no final do séc. XIV. 

A caminho de completar seu centenário, a tradição republicana em Ouro Preto atravessa por inúmeros períodos expressivos, fundamentais 
para sua história segundo publicação do professor José Murilo de Carvalho que possui uma obra referente a Escola de Minas podemos observar a 
presença dos estudantes nos movimentos pela luta de moradias estudantis nos anos 1950 e 1960. Para o autor, “desde a década de 1940, os alunos 

2  Na figura 1, também nota-se a “sala de quadrinhos” um importante símbolo de representação de todas as repúblicas em Ouro Preto, onde é posto fotos emolduradas 
de cada pessoa que se formou e foi moradora da república. 
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foram o elemento mais dinâmico na construção e proteção desses imóveis onde se iniciava um segmento importante na cidade” (CARVALHO, 
2010, p.158). Na figura 1 mostra os moradores da república Arca de Noé em sua segunda moradia, a república foi fundada em 1926 cuja a primeira 
casa, foi a do inconfidente Tomás Antônio Gonzaga. 

Figura 1- Moradores da República Arca de Noé - Fonte: Acervo digitalizado da república Arca de Noé.

3 De acordo com a documentação analisada no arquivo da Universidade e de posse das repúblicas. Os investimentos públicos com a compra 
de casas para repúblicas são datados de 1958, quando a Escola de Minas cedeu um prédio que adquirira em 1953 para instalar a República Castelo 
dos Nobres, a primeira república masculina a adentrar num prédio da instituição. Na figura 2 mostra um cartão de natal na primeira década da 
república em 1927 antes de se instalarem no imóvel da instituição, 

Figura 2- Convite de Natal república Castelo dos Nobres 1927. Fonte: acervo república Casrelo dos Nobres

A trajetória das repúblicas perpassa por expressivas etapas pelas quais hoje se constituem, foram lutas pela concessão das moradias, criação 
de entidades representantes das repúblicas, busca por reconhecimento das suas expressividades, aceitação dos seus costumes e mostrar-se as suas 
significações para comunidade e entidades governamentais. 

A tradição é caracterizada por inúmeros elementos de representação, república é uma instituição, casa de estudantes que dividem as despe-
sas e vivências, no Brasil somente em Ouro Preto as repúblicas têm a mesma estrutura de funcionamento como em Coimbra, em Portugal. Estas 
sendo de caráter permanente, ou seja, não havendo sua dissolvição com conclusão do curso do morador. A organização das repúblicas caracteri-
za-se pelo sistema da autogestão, quem administra, são os próprios moradores, que possuem autonomia perante a Universidade. Os critérios para 
se morar nas repúblicas constam em estatutos que são registrados no banco de dados da UFOP. Muitas dessas repúblicas são reconhecidas como 
associações sem fins lucrativos registradas em cartório. 

Laços estreitos com ex-alunos, uma importante marca deste costume é o seu vínculo com o ex-alunos que moraram nas casas, e estão 
sempre retornando para vivenciar e auxiliar os novos moradores zelando pela sua continuidade, possuem um papel fundamental na estrutura, são 

3  No decorrer das entrevistas foi encontrado uma quantidade significativa de documentos dessas repúblicas de variadas épocas, que inclu-
sive ajudam a identificar a data de fundação dessas moradias. 
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o espelho e o maior legado das repúblicas.

Há o estímulo para que compreendam e realizem trocas simbólicas e que possam ao longo da sua trajetória até a sua formatura adquirir competên-
cias para ser um ex-aluno presente. Os ex-alunos embora não estejam morando com os estudantes, não pertencem fisicamente à casa, mas é como 
se pertencessem, pois, seus ideais e suas posturas estão sendo reproduzidas pelos estudantes através do respeito pela obra que herdaram, para que 
as trocas entre gerações continuem na construção de um sentimento de gratidão. (MACHADO, 2003, p. 5) 

Nessa forma de expressão, como outras são comuns produtos característicos, forma de representação, práticas e rituais, uma serie de sím-
bolos representativos, alguns como: placas de identificação, bandeiras, placas de homenagens, quadrinhos, convites, hinos. Os costumes: apelidos, 
batalha de vaga, escolha, inauguração de quadrinho.

5 Espaço Urbano E Identidade Cultural: Repúblicas Estudantis E A Comunidade Ouropretana 

De acordo com José Murilo de Carvalho em meados do séc. XX havia um bom relacionamento entre a comunidade e os estudantes. Já sen-
do do conhecimento dos moradores as práticas inusitadas dos republicanos. E conforme pesquisas verificou-se que ao longo dos anos, tal relação 
veio se modificando, devido ao expressivo aumento dos alunos na região. Causando muitos impactos devido à falta de estrutura, para receber nú-
mero tão alto de estudantes. Aumento significativo de turistas se hospedando nas casas estudantis. Havendo Indícios de uma certa mercantilização, 
algumas dessas repúblicas, referente as “festas”.

No site oficial da Universidade Federal de Ouro Preto, e nos próprios páginas das Associações formadas pelas Repúblicas, são divulgados 
programas realizados com intuito de maior envolvimento entre a Universidade, as repúblicas e a comunidade local. Como: 

5.1  Programa Universidade desce o morro:

Por meio da Associação das Repúblicas Reunidas de Ouro Preto (ARROP) e a Associação das Repúblicas Federais de Ouro Preto (REFOP) 
e que promovem edições do programa que busca maior vivenciamento com a comunidade.  Segundo o diretor da REFOP, Ricardo Panzera, “É 
importante construirmos algo mais sólido perante a comunidade, então pensamos em trabalhar em um espaço público e promover a integração com 
a universidade». (PORTAL UFOP, 2016). A figura 3 exibe a quadra onde foi realizado um evento foi reformada pelos estudantes.

Segundo o presidente da ARROP, André Vaz, a importância do evento está no sentimento de retribuição perante a comunidade ouro-pretana. “Nós 
viemos para Ouro Preto estudar, moramos em república, e às vezes as pessoas não cultivam esse sentimento, essa questão mútua. Por exemplo, nós 
viemos aqui e usamos o espaço da cidade, e gostaríamos de retribuir isso, deixar algo de bom para Ouro Preto, e essa é a ideia do evento. O UDM, 
para a cidade, é muito importante. (PORTAL UFOP, 2016).

Figura 3- Membros das Associações ARROP e REFOP- Fonte: Site da Universidade Federal de Ouro Preto
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5.2  Analise E Discusãao Dos Resultados

Pesquisas foram realizadas no período de 05/01/ 2018 em quatro repúblicas federais e uma particular na cidade de Ouro Preto, cujo o 
principal foco com a realização das mesmas foi de avaliar se, aqueles que habitam as casas acreditam no potencial de continuidade de tal tradição 
republicana, e se considera importante a realização do seu registro. As respostas foram dadas pelos membros que estão há mais tempo morando 
nas repúblicas 

As repúblicas federais Castelo dos Nobres, Canaã e Arca de Noé foram fundadas na década de 20, respectivamente em 1919, 1921, 1927 
e a Vaticano na década de 30, especificamente, em 1935. São próximas as datas, podendo-se concluir através dos relatos, que os rituais e a evolu-
ção da tradição nelas se deram de maneira similar, mesmo que cada uma tenha tido uma maneira diferente de fundação. A entrevista realizada na 
república particular Cruz Vermelha cuja fundação foi em 1971. 

Pode-se constatar com a análise e comparação das entrevistas, que o sistema apresenta um padrão que é seguido em todas as repúblicas, 
com a responsabilidade tanto sob a estrutura física quanto da continuidade da tradição das casas. o que indica que os novos têm sempre que apre-
sentar um perfil de cuidado e confiança para os que já são moradores. Ao questionar qual seria o principal critério de escolha de uma pessoa nova 
para fazer parte da sua história, as cinco repúblicas, frisando que uma delas é particular, obteve a mesma linha de pensamento em suas respostas. 

O que vale ser destacado, é que, independente das peculiaridades, a essência da tradição sempre foi e ainda é a mesma em todas as repúbli-
cas de Ouro Preto. Como um exemplo a forma de tratamento da funcionária que presta serviços básicos dentro das casas, comummente chamadas 
de “comadres” pelos moradores. O interessante é que as comadres são muito respeitadas e geralmente permanecem na função já há muitos anos e 
ganham um espaço na família e na história daquela república. 

A respeito dos depoimentos, o resultado mais importante para este estudo foi a unanimidade da opinião de que o sistema apresenta relevân-
cia o suficiente para ser registrado, e que este fato traria a valorização e o reconhecimento para as repúblicas. Os entrevistados demonstraram-se 
interessados em apresentar os fatos históricos bem como contar casos que já escutaram dos ex-alunos das suas repúblicas. 

Os entrevistados acreditam que o registro faria jus a algo que já é considerado parte da história e identidade de Ouro Preto. Todos sentem-se 
pertencentes à cidade e acreditam que a importância das repúblicas vai além, os estudantes não se preocupam apenas com o histórico da república, 
eles também reconhecem o valor da cidade em que se encontram.

Pesquisas foram realizadas no período de 05/01 em quatro repúblicas federais e uma particular na cidade de Ouro Preto, cujo o principal 
foco com a realização das mesmas foi de avaliar se, aqueles que habitam as casas acreditam no potencial de continuidade de tal tradição repu-
blicana, e se considera importante a realização do seu registro. As respostas foram dadas pelos membros que estão há mais tempo morando nas 
repúblicas 

As repúblicas federais Castelo dos Nobres, Canaã e Arca de Noé foram fundadas na década de 20, respectivamente em 1919, 1921, 1927 
e a Vaticano na década de 30, especificamente, em 1935. São próximas as datas, podendo-se concluir através dos relatos, que os rituais e a evolu-
ção da tradição nelas se deram de maneira similar, mesmo que cada uma tenha tido uma maneira diferente de fundação. A entrevista realizada na 
república particular Cruz Vermelha cuja fundação foi em 1971. 

 Pode-se constatar com a análise e comparação das entrevistas, que o sistema apresenta um padrão que é seguido em todas as repúblicas, 
com a responsabilidade tanto sob a estrutura física quanto da continuidade da tradição das casas. o que indica que os novos têm sempre que apre-
sentar um perfil de cuidado e confiança para os que já são moradores. Ao questionar qual seria o principal critério de escolha de uma pessoa nova 
para fazer parte da sua história, as cinco repúblicas, frisando que uma delas é particular, obteve a mesma linha de pensamento em suas respostas. 

O que vale ser destacado, é que, independente das peculiaridades, a essência da tradição sempre foi e ainda é a mesma em todas as repúbli-
cas de Ouro Preto. Como um exemplo a forma de tratamento da funcionária que presta serviços básicos dentro das casas, comummente chamadas 
de “comadres” pelos moradores. O interessante é que as comadres são muito respeitadas e geralmente permanecem na função já há muitos anos e 
ganham um espaço na família e na história daquela república. 

A respeito das entrevistas, o resultado mais importante para este estudo foi a unanimidade da opinião de que o sistema apresenta relevân-
cia o suficiente para ser registrado, e que este fato traria a valorização e o reconhecimento para as repúblicas. Os entrevistados demonstraram-se 
interessados em apresentar os fatos históricos bem como contar casos que já escutaram dos ex-alunos das suas repúblicas. 

Os entrevistados acreditam que o registro faria jus a algo que já é considerado parte da história e identidade de Ouro Preto. Todos sentem-se 
pertencentes à cidade e acreditam que a importância das repúblicas vai além, os estudantes não se preocupam apenas com o histórico da república, 
eles também reconhecem o valor da cidade em que se encontram. 
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5.3  José Geraldo, -ex-diretor da Escola de Minas –UFOP

Entrevista concedida pelo ex-diretor da Escola de Minas José Geraldo- graduado em engenharia civil pela Universidade Federal de Ouro 
Preto (1981). Foi professor associado IV da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. Exerceu a Direção da Escola de Minas – 
UFOP de 2005 a 2009 sendo reconduzido ao segundo mandato de 2009-2013. Exerceu a Vice-diretora da Escola de Minas, mandato de 2013 a 
2017. 

O professor que é ex-aluno de república, em entrevista realizada no dia 06/02/2018. Contou um pouco da sua história na universidade e 
na república e também sobre a sua visão em relação ao sistema e sua importância para cidade e a comunidade. Em primeiro lugar ele aponta para 
importância do envolvimento da Universidade para com as casas de estudantes, “A maioria do corpo docente atual da universidade não tem co-
nhecimento de como se dá a tradição constituída pelos estudantes...”. 

  José Geraldo, defende a Autogestão, sistema que é concedido pela UFOP as Repúblicas Federais citando que é uma forma de não haver segrega-
ção de classe social, raça, pois o critério de avaliação para aceite de um novo membro é o comprimento das normas internas de cada República. 
Para ele, morar em república é um fator de transformação da pessoa, que agrega muitos valores “Quando chegamos em Ouro Preto, com nossos 18, 
19 anos estamos em formação e morar em república consolida a personalidade do indivíduo, de uma maneira muito positiva, essa transformação 
é uma característica que quem não conviveu em república nunca irá saber...” 

Outro quadro interessante levantado pelo ex-diretor, é de que nos últimos 40 anos o cargo de diretória da Escola de Minas foi ocupado por 
ex-alunos de Repúblicas, fato que segundo ele não se trata de coincidência, mas de quê, o sentimento de pertencimento criado nessas casas cria 
raízes tão fortes que desperta o desejo de permanência, na cidade e no auxílio na Universidade.

José Geraldo, conhecido como Torresmo ex-aluno da República Pif Paf formou-se em 1981.  Diz sempre estar presente na sua “casa” e 
que vem acompanhando de perto todas as gerações que passaram depois dele. Sendo a festa do 12 de outubro a maior expressão dessa reunião dos 
ex-alunos da Escola de Minas, muito presentes nessa ocasião.

Perguntado sobre a importância do registro José Geraldo enfatiza “esta é uma ideia genial, temos o dever como participantes da tradição de 
zelar, pois ela é boa, e ajudará em uma melhor compreensão das pessoas, poderia ser uma forma de trazer a comunidade de Ouro Preto para dentro 
das repúblicas, uma possibilidade de ver com outros olhos o nosso costume...”

5.4  Cláudia Aparecida Marliére de Lima- Atual Reitora da Universidade Federal de Ouro Preto 

Em entrevista realizada 09/02/2018 com a atual reitora da Universidade Federal de Ouro Preto, empossada em 21/02/2017 Prof.ª Cláudia 
Aparecida Marliére de Lima. Segundo a reitora, a Universidade tem buscado cada vez mais esforços para compreensão do ambiente estudantil e da 
sua organização, que o sistema de autogestão tem inúmeras vantagens, e cria uma relação dicotômica, a vida na cidade, universidade gera desen-
volvimento social, cultural, agregação de valor. “O sistema de moradia é referência nacional. É fundamental que seja feito o registro, beneficiará 
a universidade, e irá mostrar sua importância e a contribuição na formação do crescimento pessoal, eu tenho orgulho de ser ex-aluna.”.

6 Considerações Finais

Verifica-se a importância do registro como forma de salvaguardar esse patrimônio cultural da cidade de Ouro Preto. Pois, este é um meio 
de proteção pode beneficiar a comunidade, especialmente na manutenção das suas formas de expressão. Propiciar a preservação da identidade de 
um modo de vida, um costume, através de ações que o poder público pode prover.  O registro pode auxiliar na manutenção destes costumes e ritos, 
podendo preserva-los. 

Gostos, necessidades, modos de vida, valores e representações sempre evoluíram e continuarão a fazê-lo e, se uma comunidade abandona uma 
prática social, não há como se opor. O que pode ser feito, e o decreto atende a isto, é, por um lado, inventariar, estudar e conservar e, oferecer re-
conhecimento social aos detentores desse patrimônio para que tenham reconhecida sua importância, convidando-os a perpetuá-lo a transmiti-lo às 
novas gerações que, por sua vez, terão tomado consciência de seu valor. (LÉVI-STRAUSS,2001, p.27).

No estudo foi enfatizado o significado de patrimônio e, evidenciado o fato de a tradição republicana da cidade de Ouro Preto – MG apre-
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sentar grande valor histórico, principalmente para aqueles que estão inseridos neste meio. É possível afirmar, nesse sentido, que a conquista de um 
registro a nível municipal, como patrimônio imaterial, daria aos interessados um empoderamento bem como a consciência coletiva de que é per-
tinente e adequada esse tipo de vivência. Além disso, existe a hipótese de que aumentariam as chances de aqueles que ainda estão por vir optarem 
por esse tipo de experiência.

A pesquisa utilizou em toda a sua extensão a tradição republicana como instrumento de análise. O resultado final deste trabalho apresenta 
apenas a visão conceitual e os instrumentos de pesquisa que se incluem para que, futuramente, possa ser dada devida continuidade à busca pelo 
registro. Os referenciais teóricos corresponderam às expectativas e foram fundamentais para a realização deste trabalho. A literatura acerca da 
tradição republicana é extensa, de modo a ser mais uma ferramenta de comprovação da importância e identidade deste objeto de estudo. 

Através das pesquisas bibliográficas e das entrevistas recolhidas é possível compreender que a tradição do sistema republicano, como todo 
patrimônio, sofreu mudanças ao longo do tempo, mas nunca perdeu sua essência. A intensão é de despertar interesse para que se realize o seu 
inventário e a realização do registro que é o primeiro passo para propiciar a valorização de determinadas práticas, podendo-lhe dar o título de patri-
mônio imaterial da cidade. O que poderá contribuir para comunidade universitária e republicana, promovendo maior interação com a comunidade 
local.  

Diante de toda a tradição construída até os dias atuais, surge questionamentos que levaram a refletir e articular acerca do referido tema. É 
de suma importância auxiliar a manutenção de determinados saberes e ritos, ou, no mínimo, seu registro e inventário. Espera-se, por fim, que o 
registro seja um contributo importante na preservação do patrimônio imaterial da cidade de Ouro Preto. 
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A INTANGIBILIDADE DA FESTA DE SANTO ANTÔNIO DE ROÇA GRANDE COMO RECURSO SOCIAL: 
UM ESTUDO DE CASO

Graziela Jácome A.1

Pedro Guerra2

Resumo

21 de julho de 1674 foi marcado pela partida da Bandeira de Fernão Dias Paes, D. Afonso VI, Rei de Portugal, incumbira-o de tomar posse de todo 
o ouro e pedras na região do Sabarabuçu. Todavia, isso mudaria outros caminhos nessa história, pois como era comum que as expedições fizessem
paradas para a produção de víveres necessários ao longo dessas viagens, foi que alguns homens indo à frente abriram grande roça de provimentos.
Foi assim que as terras plantadas do Arraial de Santo Antônio do Bom Retiro do Rio das Velhas, posteriormente, Roça Grande, desde o ano de 1674
já recebiam, ainda, como santo pacificador, o mais invocado nas atribulações dos portugueses naquela época, o Santo Antônio, tornando-se, por
conseguinte, o arraial de Santo Antônio de Roça Grande. Por parte do desbravador Borba Gato, na intenção de fundar naquelas terras um verdadei-
ro arraial, foi que então erigiu uma capela a fim de abrigar a imagem do santo. Com relação a extração do ouro em dado momento, mediante sua
decadência, restou àquele arraial de passagem, a lide rural do plantio de suas roças. Hoje, Santo Antônio de Roça Grande é bairro de notório porte
que abriga, não somente a antiga Ermida, bem como uma nova construção que somada à primeira, compõem do Santuário de Santo Antônio da
Roça Grande. Esse complexo arquitetônico recebe, no 13 de junho e sua trezena, cerca de 80 mil romeiros que se juntam aos moradores em gigan-
tesca cena de expressão cultural e religiosa. Perante a força dessa expressão e ao mesmo tempo, diante do processo de favelização, foi que poderes
religiosos, municipais, de terceiro setor, tentam ressignificar culturalmente essa expressão imaterial, modificando socioculturalmente  esse lugar e
seus frequentadores, reconfigurando não somente nos dias de romarias festivas, bem como no dia a dia, fazendo da tentativa de proteção patrimo-
nial a essa festividade, um direito a uma política pública que passe a ser uma ferramenta de Recurso Social a favor daquela população favelizada.

Palavras-chave: Santo Antônio de Roça Grande; Intangibilidade; Favelização; Recurso Social.

1 Da Fundação do Arraial de Santo Antônio do Bom Retiro da Roça Grande 

 No início do século XVIII, deu-se o surgimento do Arraial de Santo Antônio do Bom Retiro da Roça Grande. Foi nesse tempo, a chegada 
de inúmeras bandeiras na região do Rio das Velhas. A freguesia, o mesmo que paróquia, foi instituída em Roça Grande, em 1707, e elevada à ca-
tegoria de colativa em 1724, com patrimônio doado pelo bandeirante Manuel de Borba Gato.  Deram-se ali, os primeiros núcleos de mineração de 
ouro, que, em tendo sido encontrado em abundância, atraiu aventureiros de toda parte. Segundo Valdemar Arcanjo, 

A ocupação não foi pacífica tendo gerado conflitos de toda ordem. Já nas alturas de 1681, um destes conflitos culmina no assassinato do fidalgo 
espanhol Dom Rodrigo de Castel Blanco, enviado da coroa portuguesa. Denunciado à Corte como autor do crime, Borba Gato foragiu-se por cerca 
de 18 anos, vivendo com os índios no vale do Rio Sabará e sertões, oportunidade em que veio a descobrir mais ouro. (ARCANJO, 2004, p. 9).

Diante de seu refúgio duradouro e de suas profícuas descobertas auríferas, o bandeirante recebeu o perdão do então governador Arthur Sá 
em troca do “Manifesto do Ouro”, recebendo ainda a função de Superintendente das Minas do Rio das Velhas. Foi assim, que coberto pelas novas 
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funções, Borba Gato passou a impor-se “repartindo lavras de ouro por sorte de terras e veios d’água como mandava o Regimento, confiscava todos 
os comboios que vinham do sertão, boiadas, cavalos, negros. E tudo mais se apanhava, tudo confiscava.” (ARCANJO, 2004, p. 10). Falecendo em 
1717, deixou ainda, como herança para o antigo Arraial da Barra do Sabará, o ato lavrado, em 1711, de criação da Villa Real de Nossa Senhora da 
Conceição do Sabará, portanto, Roça Grande nasceu antes daquilo que seria futuramente, a cidade de Sabará. 

As igrejas, sobrados, casarões e pontes eram construídos com madeiras retiradas das densas florestas às margens dos rios e córregos e as 
clareiras daí oriundas, serviam como verdadeiros campos de plantio para lavouras diversificadas, todavia, isso pouco durou, pois  diante da notória 
febre do ouro, essas lavouras foram sendo abandonadas, some-se a isso a chegada de forasteiros, Eduardo Frieiro narra assim,

Acorrem aventureiros de toda condição, homens, mulheres, moços, velhos, brancos, pardos, pretos, nobres e plebeus, seculares, clérigos e religio-
sos de diferentes institutos, espicaçados todos pelo afã de enriquecer depressa, sem cuidar das asperezas dos caminhos e da dureza dos trabalhos e 
perigos que tinham que enfrentar. (FRIEIRO, 1982, p. 54).

Eles abandonavam tudo, vendiam seus pertences se os possuíssem, abandonavam as famílias se as tivessem. E, em pequena contagem de 
tempo, mais de trinta mil almas se afadigavam em catar, a batear ouro nos rios, córregos. Em pouco tempo, incoerentemente, se tornou mais difícil 
alimentar os mineiros que encontrar o ouro. Afinal, as roças que antes ocupavam grandes espaços, agora estavam abandonadas, portanto, o produto 
das roças era escasso e caro.  Por outro viés, tem-se que em apenas 100 anos, o ouro conseguiu o que outras atividades não conseguiram em 200 
anos, atraiu e fixou grande massa de homens, criando arraiais, vilas e futuras cidades. 

Ainda no que tange a importância das grandes roças do Arraial de Santo Antônio do Bom Retiro de Roça Grande, essa ainda conseguiu 
permanecer em suas plantações e tornou-se, por assim dizer, pouso obrigatório na travessia para o sertão aurífero, tendo sido, provavelmente, o 
povoado mais antigo de Minas e que sobreviveu no caminho das Bandeiras. 

2 Do Mito de Origem à Devoção, Festa e Romaria ao Santo Antônio de Roça Grande 

Segundo Lidiane Niero (2015, p. 13), arraial de Santo Antônio do Bom Retiro da Roça Grande é o registro mais antigo que presta home-
nagem ao santo em Minas Gerais. Pela mediação de sacerdotes e colonos portugueses, a devoção a ele foi introduzida no Brasil ainda no período 
colonial. Entre os séculos XVII e XVIII, Santo Antônio passa a ser invocado na proteção do Reino de Portugal, ainda que a padroeira oficial do país 
fosse Nossa Senhora da Conceição. Sua instauração no Brasil deu-se com o processo de colonização que tinha a religião oficial do Estado como 
um de seus pilares, no qual era “natural” que devoções da metrópole fossem transplantadas para as colônias e nelas estimuladas. 

Consta que Santo Antônio foi o “mais português de todos os santos”, aliás, era ele português por nascimento, e, notório é que a devoção a 
ele se tornou um traço marcante das religiosidades coloniais. No Brasil, Santo Antônio é, de longe, o santo que mais concedeu seu nome à toponí-
mia brasileira, batizando freguesias, vilas e cidades (VAINFAS, 2003, p. 31). Pode-se dizer que, no período colonial, as relações dos fiéis com esse 
santo eram tão íntimas quanto o eram com Cristo e com a Virgem, sempre invocados a cada dificuldade ou simplesmente pontuando o vocabulário 
cotidiano, as frases, as conversas sobre os mais variados assuntos (VAINFAS, 2003, p. 31).

Desde 1711, em Roça Grande já havia Matriz, erigida por Manuel da Borba Gato, algo que nem era comum a outros eixos urbanos da 
região das minas do Rio das Velhas, e isso nos primeiros anos de povoamento. Com relação ao orago, o advogado protetor, o Santo Antônio, esse 
tornou-se intercessor dos habitantes de Roça Grande desde muito. Pois a devoção ao santo naquela localidade, bem como na Vila de Sabará já era 
bem expressiva no século XVIII, uma vez que em 1739 já havia registro de 

(...) processo inquisitorial de Luiza Pinta, natural da cidade de Angola, forra, ex-escrava de Manuel Lopes de Barros, moradora em Sabará. Luiza 
Pinta era conhecida por toda a vizinhança da Vila de Sabará e freguesia de Roça Grande como calunduzeira, curandeira e adivinhadeira. A fama 
de Luiza como a principal calunduzeira, adivinhadora e curandeira dos arredores de Sabará foi confirmada ao Comissário do Santo Ofício, que 
a enviou presa ao Rio de Janeiro, sendo embarcada para o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição pela prática de rituais diabólicos. Diante dos 
inquisidores confessou que de fato, era procurada em sua casa por várias pessoas, brancas e pretas. No decorrer do interrogatório um Inquisidor a 
perguntou como podia reconhecer que as curas que faziam eram da parte de Deus. Luiza respondeu: “todos esses efeitos provêm de Deus e não do 
diabo, por que nas ocasiões e que se fazem as ditas curas, sempre se pedem aos enfermos duas oitavas de ouro, as quais se mandam dizer missas re-
petidas, a metade para Santo Antônio3 e a metade para São Gonçalo, e por intervenções destes santos é que se fazem as ditas curas. (MOTT, 2008). 

Some-se a isso, um acontecimento capaz de nos ajuizar sobre a devoção solidificada à Santo Antônio de Roça Grande no século XVIII, 
trata-se da carta de testamento de Maria de Sousa Nascimento elaborada em 1776. 

3  Grifo da autora.
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Ao ditar as disposições, advertiu: “[…] quando por algum incidente eu não consiga entrar na dita irmandade então serei sepultada na minha matriz 
em hábito de São Francisco, bem entendido que é na Igreja de Santo Antônio da Roça Grande”.  Notemos que a testadora utiliza-se da redação do 
testamento para explicar minuciosamente onde desejava ser enterrada. Para evitar quaisquer enganos, argumenta no sentido de deixar “bem enten-
dido” que o lugar correto para o sepultamento era a Igreja de Santo Antônio da Roça Grande. (RACHI, 2013, p. 331).

 Ambos os casos de Luiza Pinta e de Maria de Sousa Nascimento são capazes de dimensionar em curto espaço de tempo a devoção a Santo 
Antônio em Roça Grande, bem como na Vila de Sabará. 

Se na historiografia colonial mineira a devoção ao Santo de Roça Grande foi trazida pelos bandeirantes por ocasião do ciclo do ouro, para 
os devotos que frequentam o Santuário, essa veneração por Santo Antônio de Roça Grande é explicada por meio do mito de aparição do santo numa 
pedra que ficava às margens do rio das Velhas. E, com a propagação desse mito para além dos limites administrativos de Roça Grande e de Sabará 
a celebração tornou-se, igualmente, a ocasião propícia para as práticas da fé, isto é, fazer e pagar promessas para o Santo Antônio, elevando Roça 
Grande a um centro de romarias.

No Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte foi possível pesquisar algumas atas da Capela de Santo Antônio de Roça Grande, pro-
duzidas entre as décadas de 1930 a 1950 e as mesmas faziam menção ao festejo. Em ata do ano de 1944, por exemplo, extraiu-se as seguintes 
informações sobre a festa:

Que se realize a festa de Santo Antônio no dia 18 de junho, constando de 1 missa às 7 horas, 1 missa campal as 10 horas e procissão às 3 horas da 
tarde. No dia 17, levantamento do mastro de Santo Antônio. No dia 13 haverá 1 missa e terço. Que se reze as trezenas, começando dia 06. Que seja 
proibido bancas de jogos no terreno da Capela.

Existem anotações peculiares, como acerca de “tratar os trens especiais para os dias de festa”, uma vez que entre o final da década 1920 até 
a de 1990 era o trem o principal meio de transporte usado pelos romeiros para irem a Roça Grande, o então popularmente denominado, trem de su-
búrbio. Entretanto, com a extinção desse meio de transporte no ano de 1996 o ônibus se tornou o meio de locomoção mais usado entre os romeiros. 

Foi por meio de entrevistas semiestruturadas e especialmente da observação participante que o trabalho de campo conseguiu-se extrair 
alguns fragmentos das lembranças dos devotos de como era realizada a festa. Os pontos destacados por eles foram: os espaços utilizados durante 
a celebração, a quantidade de pessoas responsáveis pela condução do festejo, o tipo de transporte utilizado pelos romeiros, os produtos vendidos 
nas barracas, o leilão, a forma de vender vela, a queima da fogueira no dia do levantamento da bandeira, dentre outras recordações:

A festa era feita lá em cima no entorno da igreja velha. O altar era feito do lado de fora da igreja. As missas eram campais, pois não tinha como 
fazer dentro da igreja. O trem que passava aqui chegava cheio de gente no período da festa. 

A festa sempre encerrou um fim de semana depois do dia 13.  

O mordomo da bandeira cuidava só da bandeira; enfeitava a bandeira; chamava a banda de música, comprava os fogos; levava a bandeira para o 
levantamento. O resto da festa era a igreja que cuidava.  

Quando o padre Jorge veio para cá – 1997 – resolveram fazer comissão para a festa. Decidiram que seriam 13 casais de festeiros. Aí deixaram a 
responsabilidade de toda a festa para os festeiros. 

Procissão motorizada com a imagem de Santo Antônio tem 20 anos que acontece; é uma coisa nova. (Entrevista concedida a Andrea Ribeiro em 
07/06/2018, por Maria Cândido, dona Preta, 82 anos). 

Eu vejo que o povo fala com saudade... o Santuário tem mais de trinta anos... então quando a devoção ficava mais no entorno da ermida (igreja 
velha)...tinha um terreno vazio da igreja... onde é o Santuário era campo de futebol e tal...então o pessoal fala com saudade... eles falam da vargem, 
que era praticamente na beira do rio das Velhas, que era ocupado com barracas, fulano de tal que tinha a venda de peixe, todo mundo comprava o 
peixe frito na venda em torno da festa, as barraquinhas que eram feitas, a sala dos romeiros, com certeza mais precária, mas que funcionava com 
os ex-votos, todos os milagres e graças alcançadas. Então tem relatos bonitos das pessoas falarem com saudade, quando tudo acontecia entorno da 
ermida, da igreja menor. A festa acontecia por ali. Eu não sei se desde o começo era trezena. Com certeza era um padre local que celebrava todas 
as missas, mas talvez mesmo não tendo missas todas as noites deveria ter louvação com ladainha, com cantos. (Entrevista concedida a Andreia 
Ribeiro em 05/06/2018, por Padre José Marcilon da Silva, reitor do Santuário, 54 anos). 
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Foto 01 - Nesta foto avistamos a igreja velha à esquerda, a sala dos milagres à direita e no fundo da foto, à esquerda, o rio das Velhas e à direita o local que foi construída 
igreja nova, chamada de Santuário. s/d.

Fonte: Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte

No transcorrer do tempo, algumas práticas foram abolidas e outras foram incorporadas ao festejo. Os eventos culturais, shows e apresen-
tações de grupos de dança ou quadrilhas são práticas que foram introduzidas recentemente no festejo. 

Na visão de moradores e dos padres do Santuário, a importância da festa de Santo Antônio de Roça Grande está sempre ligada à fé, à 
promessa e agradecimento a ela, ao sentimento de devoção, à identidade que é passada de geração a geração, está ligada a presença de romeiros 
e devotos com suas variadas narrativas de milagres alcançados, ou seja, não é somente uma festa de um bairro de Sabará. É o transcender de “um 
povo”, 

Pra mim é mais que festa, é minha hora com Deus e com Eles, sabe? É Santo Antônio e o Menino Jesus. Eu cumpro uma promessa todo ano, venho 
e pago, me renovo e faço nova promessa. Não fosse isso, nem me sentia vivo. Eu trago umas cestas básicas para serem abençoadas, depois levo 
pra minha cidade e distribuo. Dizem que os alimentos ficam bentos e curam os outros, pode isso? (risos). Eu acredito, já fui curado nessa festa 
sagrada, não sabe? (Entrevista concedida a pesquisadora Graziela Armelao Jácome em 11/06/2018, por Sr. Vivaldo Assis, 68 anos, romeiro vindo 
da cidade de Colatina (ES)). 

A importância da festa ali é de devoção. É de religiosidade. O teor é basicamente religioso.” (Entrevista concedida a Andreia Ribeiro em 23/08/2018, 
por Ana Maria Machado Guerra, 46 anos, moradora de Roça Grande, participou da comissão da festa no ano de 2016).

A festa é muito para quem vem de longe como eu. Já alcanço 91 anos e viverei aos 100 somente pra ver o santo a brilhar. Tenho as pernas fracas, 
verdade, mas venho um trecho a pé só pra dedicar o caminho a Ele. A menina entende? É muita alegria e cura em uma festa como essa. (Entrevista 
concedida à pesquisadora Graziela Armelao Jácome em 11/06/2018, por D. Geraldina Cruz da Silva, romeira vinda do município de Ferros, 91 
anos).

A importância da festa para mim... eu vou dizer assim: são três pontos. Primeiro a fé que motiva essas pessoas a estarem aí para rezar; depois, outra 
importância, é a troca de experiências. Esse povo todo vem e deposita ali relato que é muito particular, muito próprio, muito pessoal. Essa troca de 
experiência é: a escuta que o romeiro traz, que na verdade muito mais ensina, que muito mais nos educa para uma consciência de trato, igual está 
no Evangelho: um tesouro na mão dos pequeninos, ou seja, não está na mão dos sábios, dos entendidos, é o povo mais simples que traz ali uma 
experiência devocional muito genuína. Então, quando ele conta um milagre, quando ele pede uma graça, quando ele vem cumprir aquela graça que 
ele recebeu; então é muito genuíno. Essa troca de experiência é fundamental. Por último, o lugar que tem a ver com a aparição do santo, que de 
fato transforma a vida das pessoas, né? 

Manter viva e acesa a tradição que reza aproximadamente 340 anos da aparição e da devoção ao Santo Antônio, sobretudo, no quesito desse povo 
todo que vem, ou seja, manter viva essa tradição. A importância é bem singular: essa tradição, a devoção que reza a mais de 340 anos. Para mim 
isso é fundamental. Tem uma história e faz parte da cultura do município de Sabará. (Entrevista concedida a Andreia Ribeiro em 27/08/2018, por 
Padre André Lage de Alvarenga, 34 anos, pró-reitor do Santuário).

Consta, segundo os devotos e romeiros de Santo Antônio de Roça Grande que a aparição de Santo Antônio em uma pedra situada às mar-
gens do rio das Velhas, funda a devoção pelo Santo, além disso, justifica a preferência de Santo Antônio em permanecer na localidade, uma vez 
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que na narrativa há elemento da história quando aponta que o povo de Santa Luzia buscava a imagem para ser colocada na Matriz da cidade. Fato 
é que entre 1779 a 1836 a capela de Santo Antônio de Roça Grande pertenceu a Santa Luzia. Textos que descrevem essa transferência destacam 
que na época os moradores de Roça Grande ficaram inconformados com a perda da hegemonia paroquial. 

Entender-se-á que o mito é, 

Uma história sobre experiência humana envolvendo o sagrado. Nos sistemas de crenças religiosas, o mito é muitas vezes usado para explicar as 
origens de tradições religiosas. É usado também para ilustrar as muitas maneiras como valores e crenças religiosas fundamentais se aplicam às 
experiências da vida diária. O mito é uma forma legítima de pensar sobre o mundo” (JOHNSON, 1997, p. 154).  

Para tal forma de ver o mito de origem, tem-se que, 

Oh menina professora, eu sei que o Santo Antônio apareceu foi lá na pedra, a pedra que agora fica na Ermida. Sei que no tempo dos tropeiros, eles 
viram muitas vezes Santo Antônio sentado na pedra. Aí o povo de Santa Luzia buscava ele de novo e levava pra lá, e ele, esperto, voltava pra cá. 
Aí, diz que um dia eles vieram buscar ele de novo e quando eles foram atravessar a ponte que passava sobre o rio das Velhas, Santo Antônio jogou a 
ponte no chão. Aí o pessoal não podia atravessar mais; aí, Santo Antônio vive aqui em Roça Grande até hoje. (Entrevista concedida a pesquisadora 
Graziela Armelao Jácome em 10/06/2018, por Maria Cândido, D. Preta, 82 anos, moradora de Roça Grande).

Foi possível apurar tal mito de aparição de Santo Antônio escrito em um cronograma de festa do ano de 2014, assim como há menção dele 
no site da Arquidiocese de Belo Horizonte. No site da Arquidiocese de Belo Horizonte a referência ao mito é feita dessa maneira:

Logo no início do século 18, a capela é elevada a Paróquia. Mais tarde, com o progresso de Santa Luzia, ela é destituída do status de Paróquia e 
torna-se capela novamente, agora pertencente à Paróquia de Santa Luzia, para onde o pároco leva a imagem de Santo Antônio. Contudo, extraor-
dinariamente, a imagem de Santo Antônio retorna duas vezes para Roça Grande, aparecendo sobre uma rocha. Conta-se que na terceira e última 
tentativa de levar a imagem para a Paróquia de Santa Luzia, mesmo com a vigilância dos guardas, Santo Antônio aparecia novamente sobre a 
rocha. Ainda, segundo relatos, a roupa de Santo Antônio estava cheia de carrapichos, em razão de sua queda da ponte, sobre o rio das Velhas. Os 
moradores de Roça Grande e região atribuíram o fato a um milagre e à vontade de Santo Antônio de permanecer em Roça Grande. Desde então, a 
devoção ao Santo se espalhou entre romeiros de todas as partes de Minas Gerais.

Dessa forma, é possível considerar que o mito de aparição de Santo Antônio em Roça Grande é um mito de fundação da devoção, uma vez 
que Ele expõe a preferência de Santo Antônio por Roça Grande ao invés de Santa Luzia, além de se materializar através da pedra que se tornou ob-
jeto sagrado. Assim, padre André Lage de Alvarenga, pró-reitor do Santuário, assim define o sentido simbólico sagrado da pedra de Santo Antônio: 

A pedra estava no velário e aí um padre fez a transferência dela para dentro da igreja; e basicamente ele fez assim: o santíssimo vai ficar numa 
capela a parte e a pedra vai ficar aqui atrás do altar principal, onde as pessoas vão circular, tocar na pedra e rezar. Então, a devoção está nesse con-
junto aí, por causa da aparição de Santo Antônio. Essa aparição não é só uma visão, no meu entendimento, pelo o que eu escuto do povo, ou seja, 
ali de fato teve um sinal que marcou profundamente a comunidade e aí se deu o início aos relatos de milagres: eu tive aqui, eu toquei na pedra, eu 
rezei a oração de Santo Antônio, eu acendi a vela, eu realmente creio que Santo Antônio apareceu aqui e eu vim aqui pedir essa graça. Então para 
mim a aparição e a devoção estão muito atreladas. Por que se eu disser que o santo só apareceu e aí? Mas aí você vê que tem a aparição e com isso 
o sentido da fé, né? Mas quem apareceu? Santo Antônio, de Roça Grande. Então as pessoas são tocadas por esse espírito; podem vir que serão
atendidas... Então por isso que a gente desenvolveu esse conceito de Terra dos Milagres, por causa da aparição; atrelado à aparição os relatos de
cura que são impressionantes.

A pedra está lisa de tanto que as pessoas passam a mão nela. Debaixo daquela pedra há muitos papeizinhos. Uma vez por mês eu tiro um tempo 
para poder ler o que eles colocam lá; até para eu saber que catequese esse pessoal tem hoje; que público é esse que vem aqui e me escuta e escreve 
aqui, por exemplo, um pedido extremamente paranormal... os pedidos que geralmente aparecem são: mães fazendo intervenção para o filho ou 
para filha para Santo Antônio proteger a família; meu genro briga muito com a minha filha; então tem muitos conflitos familiares; poucos pedem 
casamento; algumas pedem para ficar grávidas” (Entrevista concedida a Andreia Ribeiro em 27/08/2018, por Padre André Lage de Alvarenga, 34 
anos, pró-reitor do Santuário).

Notório é que para Padre André, a pedra funda a devoção e o que eles chamam de “Terra dos Milagres”, ou seja, Roça Grande é o lugar em 
que os milagres acontecem, as graças são atendidas, os pagamentos de promessas são praticados. 
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Foto 02 - Devotos fazendo suas preces na pedra de Santo Antônio.

Data: 13/06/2018 - Foto: Rildo César Souza

3 Dos Peregrinos e Suas Peregrinações

Enquanto foram tomados o mito de origem e criação do Santo e da festa em Roça Grande como elementos da ordem essencial das romarias 
da região, tomar-se-á o sentido das peregrinações e peregrinos como forma do ser festa se expressar. Na ordem da “casa”, o Santo escolheu Roça 
Grande como local de sua permanência, na ordem da expressão, esse santo enviar-nos-á a lugares externos à Roça Grande, dando-nos a sensação 
de viajantes em busca da fé. Seria como ocupar-se o lugar daqueles que viajam por horas e dias, que vencem barreiras diferenciadas a fim de au-
ferir objetivos de uma devoção que, segundo Susani Silveira Lemos França, “Peregrinar passou, então, a congregar uma tripla função: alcançar 
ou presenciar milagres; venerar relíquias e enfrentar perigos em nome da fé.” (FRANÇA, 2017, p. 13). E, quanto a isso, tem-se que os que vêm 
de longe, de outras cidades e Estados, se identificam com a necessidade do longo caminho, e veem nele a chance de alcançarem graças a partir da 
demora: 

Eu venho aqui desde criança, minha mãe ensinou que quem nasceu doente e curou, só pode ter tido um milagre por detrás. Eu vim até aqui vestida 
de Santo Antônio por 13 vezes, a promessa era essa e entendi que a mãe tinha razão. Eu nasci doente e ela prometeu ao santo dos milagres que eu 
curava com ele e vestia com ele. As vezes me pergunto de onde veio tanta fé, seria milagre? Acho que foi, pois de fato eu tenho boa saúde e con-
tinuo a vir, mesmo sem a roupa do santo. (risos). Eu viajo bem, venho de Goiás, moro em um interior muito longe. A viagem serve pra pensar, pra 
pensar. Acabo colocando umas coisas no lugar, faço planos e entrego os dias pra um santo que me fez viver novamente. Que glória, não concorda? 
Eu ajoelho por várias vezes, e das últimas vezes, venho de carro, e quem me traz tem que parar o carro algumas vezes pra eu ajoelhar e agradecer, 
quando vejo, já passou a viagem e aqui estou eu. Tudo vale a pena, é milagre sempre. (Entrevista concedida a pesquisadora Graziela Armelao 
Jácome em 10/06/2018, por Leonarda Matias de Sousa, 78 anos, dona de casa, moradora de Morrinhos/GO).

É assim, eu gosto é de ser chamado de peregrino, pois soa bonito. Eu venho em romaria, no meio de um tanto de gente e venho pra rezar. O santo 
tem poder, a pedra dele também. Teve uma vez que eu queria tomar chá da pedra dele, não ria moça, não ria, é sério. A pedra onde ele escolheu 
aparecer faz milagre. Diz que o Cristo tem uma roupa santa, o Santo Antônio tem a pedra santa, não é? Então, eu venho agradecer tudo que tenho, 
principalmente a saúde. Sofri um acidente e quase perdi o pé, já trouxe um pé de cera pra colocar na sala dos milagres, é verdade. Meu pé ficou 
grosso, roxo quase não sentia ele. Mas deu certo, agarrei com o milagroso e tudo resolveu. Depois disso venho todo ano, já tem uns 22 anos que 
faço assim. A festa dele é bonita, ele é o santo dos pobres. (Entrevista concedida a pesquisadora Graziela Armelao Jácome em 10/06/2018, por Sr. 
Cleber Silva 64 anos, motorista de taxi, morador Vargem Alta/ES).

Em termos, ainda, de expressar-se na festa, na peregrinação, no encontro com o santo, com a própria relíquia de fé, essa dá-se em torno do 
chegar onde o outro está, o sair de si, de sua origem, de seu próprio mito e caminhar ao encontro do outro. E esse, por sua vez, está do outro lado, 
em outra sociedade, em outra cidade. Para tal, pressupõe-se uma viagem a fim de explorar-se o lugar santo, seja com os olhos, com os pés, seja 
com o coração e lembranças, contanto que o exercício do perdão, da redenção, faça parte da estrada, desde seu start até sua jornada e fim! Desde 
muito, têm feito isso, os peregrinos, uma vez que subordinam a organização de suas vidas à viagem, chegam a misturar o próprio existir com o 
vagar da viagem. Ainda segundo FRANÇA, 
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[...] um retorno espiritual à casa de Deus assim se dá, uma vez que a crença de fundo que o motiva ao deslocamento era a de que a terra era um 
lugar de exílio do povo cristão em marcha para a Jerusalém celeste; crença que fazia ecoar, portanto, uma passagem bíblica de forte apelo para os 
cristãos: o Êxodo do povo judeu rumo à terra prometida. (FRANÇA, 2017, p.9-10).

Ou seja, o vagar em si, o romper a distância, fica como estar em busca do contato de si com o outro, na possibilidade de atravessar a bar-
reira física para alcançar o lugar espiritual da casa de Deus, garantindo, assim, a chegada ao lugar do milagre, que começa na aflição e termina na 
contemplação, compreensão e sensibilização diante do altar de Deus na vida.  

Essa expressão da fé na jornada e no cansaço dela oriundo, fazem resposta a falas diversas colhidas ao longo das entrevistas:

Aprendi que vida de peregrino não é mole, afinal, a vida de Jesus não foi fácil, não. De mais a mais, tem a igreja querida, do santo querido, que 
é onde eu pretendo todos os anos chegar. Eu encontro os outros, todos cheios de emoção, que nem eu, sabe? Eles vêm porque sabem do poder da 
festa, eles têm os olhos pra isso, eu também tenho. De mais a mais, eu fico vendo que tem pobre em todo canto e que todos têm que acreditar que 
o santo movimenta nós pra acreditarmos nele. Então a dificuldade da viagem e do dinheiro que tenho que juntar pra vir agradecer valem a pena. E
se fico cansada, quem não ficaria? Fico com alegria, pois ando muito e chego onde preciso. Se tem fé, tem milagre e se tem milagre, eu volto outra
vez. E junto dinheiro, sabe mais, é como férias, só pra ver Santo Antônio. Cansaço é bobagem, sabe?  (Entrevista concedida a pesquisadora Graziela
Armelao Jácome em 09/06/2018, por D. Alcinda de Jesus, 84 anos, dona de casa, moradora de Contagem/MG).

“Ora, dessa forma, peregrinação enquanto manifestação milenar pode estar presente em um ‘pacote de viagens’ nos dias de hoje, tal 
qual o esteve nos pés rotos nas múltiplas e empoeiradas estradas até um seu monumento de fé.”. (JÁCOME, 2016, p. 32). 

Assim, aos poucos, fica perceptível o esforço, inclusive financeiro, de muitos que buscam o Santo e a festa, para manifestar a fé, a obra, o resultado, por 
assim dizer, dos efeitos do santo em suas vidas.

4 Do Processo de Favelização

Com a institucionalização da capital mineira em Belo Horizonte, no ano de 1897, verificou-se um constante fluxo duplo em migrações. 
Em primeiro giro, um grande número de sabarenses, encantados com as possibilidades da nova capital, foram se transferindo para ela, atraídos 
com oportunidades de trabalho e educação, entretanto, a partir das duas últimas décadas do século XX, em segundo giro, intensificou-se o sentido 
contrário das migrações, já era a crise econômica da capital insuflada e abarrotada de gente, que expulsava um sem número de pessoas vazias de 
condição de arcar com os altos custos da vida em Belo Horizonte. 

Foi, por assim dizer, um novo tempo de “emboabas” a invadirem Sabará e seus bairros, no entanto, em condições diferentes, pois já não 
mais buscariam faiscar ouro, já não mais veriam a antiga Villa Real de Nossa Senhora da Conceição de Sabará, ou mesmo o antigo Arraial do 
Bom Retiro de Santo Antônio de Roça Grande, se deparariam com novas formas de viver, novos desafios de uma cidade interiorana que faz limite 
delgado com a capital e dela passa a herdar sub condições similares. Foi essa população, herdeira de uma baixíssima renda que retornou à cidade 
de Sabará, a seus bairros e em especial, por esse interesse, retornou a Roça Grande. Porém, não somente em retornos viu-se a nova história eco-
nômica sabarense, viu-se diante de muitas outras populações “novas”, que igualmente empobrecidas, viram nesse interior a possibilidade de viver 
em melhores condições, e, uma vez mais, Sabará passou a arcar com um volumoso número de pessoas em condições precárias de ocupação, a se 
espalharem por todo seu território, sem nenhuma possibilidade de controle. Inclusive, sem vínculo de pertencimento ao município, invadindo o 
solo, os aparelhos públicos, assentando-se em seus morros e construindo uma situação de penúria e favelização. 
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Foto 03 – Vista parcial do bairro de Roça Grande, detalhe, ao alto, invasões descontroladas. Data: 09/09/2018 - Foto: Ana Maria Guerra Machado

Houve mesmo, a ocupação desordenada, descarrilhada dos espaços urbanos e suburbanos, e a constituição de verdadeiros exércitos de 
“sem casa” a se misturarem às matas ciliares, aos mananciais e a depredarem suas potencialidades de maneira totalmente desequilibrada. E, se 
anteriormente, Sabará era cidade dormitório para os trabalhadores da capital, que inclusive nela tributavam, tornou-se, a partir de então, cidade 
concessora dos benefícios públicos, com ainda baixa tributação. 

No que tange a Roça Grande, eis o que seguirá, em termos de algo que se tem a sonhar como Recurso Social a ampliar as possíveis formas 
de resolução sociocultural de um bairro sabarense à beira de um certo Santo Antônio de uma tal Roça Grande. É o que se segue.  

5 Da Intangibilidade da Festa e da Paisagem Cultural como Recurso Social

Em se pensando no conceito de intangibilidade, tem-se que, segundo a Constituição de 1988, em seu artigo 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.” (CONSTITUIÇÃO 1988), por conseguinte e para fins desse olhar 
em pauta, as formas de expressão, no caso em relação a festa, bem como os modos de criar, fazer e viver daquela comunidade, é que se volta o 
olhar a fim de perceber o que lhes é de intuito, ao desejarem a proteção da festa como bem imaterial, e portanto, intangível. Trata-se de conceito 
incomensurável, e assim, cabível de ser apreciado nos moldes nos quais sugere a própria Constituição em seu artigo citado. Por outro viés, fez-se 
necessário aumentar o foco para a análise desse pedido protetivo ao somar-se a intangibilidade a um conceito, a saber, o de Paisagem Cultural.

O conceito de Paisagem Cultural foi criado pela UNESCO no ano de 1992, pensou-se, com isso, em territórios ao redor do mundo que 
pudessem carregar consigo, obras do homem e da natureza e, ao mesmo tempo, mostrassem o processo evolutivo social ao longo do tempo, e, para 
tal, fossem protegidos por outro conceito, o de serem Patrimônio da Humanidade.  

Por ora, discussões de cunho patrimoniais, têm levado a pauta o reconhecimento das paisagens culturais como um mote desafiador naquilo 
que se toma como preservação patrimonial para o novo século, o século XXI.  E, se esse conceito de paisagem tiver o escopo de mirar a chamada 
de evolução no lidar com a preservação, há que se pensar que não adiantaria preservar sem que se levasse em consideração não somente as ma-
nifestações tangíveis e intangíveis, mas o próprio bem estar sociocultural da população que estaria, por assim dizer, implicada, viva, no processo 
do olhar e estar imbrincada nesses denominados patrimônios. Afinal, falamos do humano em seus traços de humano, alguém estaria vivo para 
interagir, para criar, para vivenciar o que soubesse expressar, ou a humanidade não teria como virtude o ser, do verbo ser, humano.

Mas em que isso implicaria o antigo arraial de Santo Antônio? Ora, diante dessa expressão desordenada de uma população desenfreada e 
faminta, e com o objetivo de melhorar a possível paisagem cultural desse bairro, em franco processo de favelização, foi que poderes locais reli-
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giosos, municipais, de terceiro setor, em conjunto, veem nas manifestações ligadas ao Santuário, ao dito Santo Antônio e suas atribuições ao longo 
do ano, de suas romarias, um possível bem intangível, enquanto festa divina, que pudesse alimentar de beleza e reconhecimento, não somente em 
sua trezena de 80 mil romeiros, o milagre objetivo, se pudesse assim dizer, de transformar as variadas ações, por todo o bairro, em uma expressão 
contínua de “redenção” sociocultural para essa população sofrida, crente no Santo e descrente de políticas públicas. Esses poderes sociais, juntos, 
tentam fazer da importância arquitetônica material e imaterial, o exato degrau de modificação sociocultural que possa reconfigurar sua população 
no dia a dia, fazendo da própria proteção patrimonial da festa, bem como da paisagem cultural, ferramentas de Recurso Social a favor dessa popu-
lação desprotegida e favelizada.

Pensar a possível paisagem cultural a abarcar as ideias de significado, pertencimento, valor, bem como a singularidade de um lugar, tem 
sido um dos propósitos da sociedade civil, que já tem investido em aulas de Música, Ballet, Esportes, Inglês e Reforço escolar para as crianças de 
toda a Roça Grande que se interessem por esses investimentos. Para além, tem-se desenvolvido um Projeto de Extensão vinculado à Faculdade de 
Sabará, que hoje tem visado contribuir com o processo de valorização e aprendizagem sobre a história, cultura, patrimônio, identidades e espaços 
sociais desse tão antigo bairro. Tudo isso vem anexado à ideia de levar aos acadêmicos a chance de construírem junto à comunidade, igreja, so-
ciedade civil como um todo, a incessante busca por mudanças Socioculturais e afetivas a partir de Projetos de educação Patrimonial, sendo eles 
replicadores desses processos. Some-se a isso, a atuação junto à Secretaria de Cultura e Patrimônio do município, fortalecendo a Educação Patri-
monial em primeiro giro no sentido da dialética discursiva da proteção patrimonial via Curso de Direito, bem como em segundo giro no sentido 
da dialética discursiva dos processos de empreendedorismo via Curso de Administração.  Tudo isso porque tem-se percebido que Roça Grande, 
no que diz respeito à diversidade de manifestações e elementos culturais, é importante e fecundo, é mesmo um palco de possibilidades e eventos 
capazes de insuflar suas populações a ressignificarem a cultura local, suas próprias narrativas de identidade, de simbologias, de hábitos, mesclando 
“velho e o novo” em uma sortida expressão de modos de viver a fé do Santo e a fé do que caminha na peleja do dia a dia. 

Assim, sendo, é que se lança mão de uma discussão que, segundo o “nativo”, possa ser pensado um processo de intangibilidade da festa 
buscando entender que essa importância somada a força da Paisagem Cultural possa ser um caminho que construa para os que lá vivem desde de 
sempre e para os que passaram a viver por lá, um caminho de melhora estética na auto estima, surtindo o efeito do pertencimento, independente 
dos desafios de se viver como pobres. Afinal, não seria um surto contra a favela, contudo uma forma reconhecida de que seja como for a situação 
mais singela de todas, esse bairro guarda em si as formas de ser o que se é. E serem simples nunca os fez serem menores, e se acreditam que ações 
estéticas e assertivas possam trazer à tona um sentimento de mais valia, e que ver a festa a ser comemorada como um patrimônio sabarense, reco-
nhecidamente importante por esferas que não somente as religiosas, é que se escreverá: que fique assim, expressa a vontade daqueles que enxergam 
no Santo o milagre concreto de suas vidas.

Foto 04 - Procissão de Santo Antônio nas ruas do bairro Roça Grande

Dia 10/06/2018

Foto: Rildo César Souza
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A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL POR MEIO DO REGISTRO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Lohany Dutra Amorim1

Resumo

O objetivo deste trabalho é retratar as diversas contribuições da cultura brasileira para o patrimônio imaterial da humanidade e os meios de 
proteção, como o registro e a adoção de políticas públicas em âmbitos municipais para uma melhor fiscalização desses patrimônios imateriais bra-
sileiros. A presente pesquisa encontra-se substrato no raciocínio indutivo-dedutivo com pesquisas históricas. Realizaram-se estudos doutrinários 
relacionados ao tema, bem como o Decreto nº. 3.551, de 4 de agosto de 2000 e o Decreto nº. 7.387, de 9 de dezembro de 2010 buscando assim 
identificar e analisar medidas satisfatórias para a preservação do patrimônio imaterial.

Palavras- chave: Patrimônio Imaterial. Políticas públicas. Registro.

Sumário: 1 Introdução. 2 Patrimônio imaterial e a cultura brasileira.  3 Patrimônio imaterial da humanidade. 3.1 O Samba de roda do Re-
côncavo Baiano. 3.2 As expressões orais e gráficas dos Wajapis. 3.3 O Museu vivo do Fandango. 3.4 A Chamada pública de projetos do Programa 
Nacional do Patrimônio Imaterial. 3.5 Yaokwa, ritual do povo enawene nawe para a manutenção da ordem social e cósmica. 3.6 O Frevo: arte do 
espetáculo do carnaval de Recife. 3.7 Círio de Nazaré: procissão da imagem de Nossa Senhora de Nazaré na cidade de Belém (Estado do Pará). 
3.8 A Roda de Capoeira. 4 O registro do patrimônio imaterial e outras medidas de preservação. 5 Políticas públicas na preservação do patrimônio 
imaterial. 6 Considerações finais.

1 Introdução

O objetivo do trabalho é demonstrar as diversas contribuições da cultura brasileira para o patrimônio imaterial da humanidade e a adoção 
de políticas públicas em âmbitos municipais para uma melhor fiscalização da mesma.  A presente pesquisa encontra-se substrato no raciocínio 
indutivo-dedutivo com pesquisas históricas.

O Brasil é dotado de culturas e tradições passadas de gerações a gerações devido ao processo histórico ocorrido, como exemplo, as tradi-
ções portuguesas, africanas em conjunto com os povos nativos da terra brasileira que são os denominados índios.  Além disso, também há culturas 
de outros diferentes países por causa das imigrações ocorridas durante o século XIX. Com o tempo, esses costumes se misturaram e se transforma-
ram em uma cultura brasileira que foi passada ao longo do tempo e algumas delas se tornaram em patrimônio imaterial da humanidade (FAUSTO, 
1994).

Neste diapasão, há um desafio da atualidade que é a preservação desse patrimônio imaterial, uma vez que essa cultura deve ser mantida 
para as gerações futuras, pois é de interesse de toda humanidade presente e futura, afinal, é uma identidade cultural em âmbito mundial. Com isso, 
pode-se definir patrimônio imaterial como:

Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos 
de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam 
práticas culturais coletivas). A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a 
existência de bens culturais de natureza material e imaterial. Nesses artigos da Constituição, reconhece-se a inclusão, no patrimônio a ser preser-
vado pelo Estado em parceria com a sociedade, dos bens culturais que sejam referências dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. 
(IPHAN, 2014, p.1) 

1   Graduanda em Direito da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. Pesquisadora do Centro de Estudos em Biodireito da Universidade Federal de 
Ouro Preto – CEBID – UFOP. Pesquisadora pelo CNPQ. E-mail: lohanydutraam@gmail.com
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Uma das maneiras para a preservação dessa cultura imaterial é por meio do registro e isso foi concretizado por meio do Registro de Bens 
Culturais de Natureza Imaterial que foi instituído Decreto nº. 3.551, de 4 de agosto de 2000 e depois, em 2010, por meio do Decreto nº. 7.387, de 9 
de dezembro de 2010, com o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, mas só essas medidas não são suficientes para a efetiva preservação 
desse patrimônio imaterial, afinal, essa cultura não pode ser tocada e não é tangível como o patrimônio material (IPHAN, 2014).

Diante do exposto, uma medida para conseguir a eficácia para a preservação dessa cultura intangível é a criação de medidas públicas em 
âmbito não mundial e sim nacional, subdivididos nos âmbitos estaduais e municipais, pois assim, haverá um maior controle e consequentemente 
uma melhor fiscalização, além do âmbito local haver uma melhor integração com a cultura de sua região, podendo assim, cuidar das peculiaridades 
mínimas dessa cultura intangível.

2 Patrimônio Imaterial E A Cultura Brasileira

O Brasil atual é oriundo da junção de várias nacionalidades e culturas diversas, em que ao longo do tempo se englobaram devido a diversos 
motivos, como a chegada dos portugueses em 1500, depois as imigrações holandesas, italianas e alemãs, além dos índios e os africanos. Esses po-
vos trouxeram consigo as culturas de seus países de origem e ao longo do tempo a “abrasileiraram” compondo a cultura brasileira hoje conhecida. 

Com essa mistura de várias nacionalidades no Brasil vez com que houvesse uma mistura e englobamento de culturas e tradições que cons-
tituem nosso patrimônio cultural, uma vez que o país é composto por vários povos que trouxeram consigo a culinária, a dança, a música, a crença, 
as festividades que se reuniram e transformaram na cultura brasileira.

“...a grande diversidade cultural e o grande fluxo migratório refletiram na diversidade das festas populares que ocorrem durante todo o ano nas mais 
diversas e distantes localidades do país. São festas públicas ou privadas, de grande ou pequeno porte, com difusão nacional ou apenas regional, mas 
que demarcam culturalmente o nosso país, por serem dotadas de um impressionante significado e um sentido permeado de conotação simbólica, 
mítica e de função coletiva, enriquecendo o cotidiano do povo brasileiro, pois de alguma maneira, têm significado particular relacionado com a 
história da cidade e com o passado, mais ou menos longínquo, de formação da cultura popular”. (CAPONERO; LEITE, 2010, p. 100)

Observa-se que os patrimônios imateriais são a junção dos significados elencados conjuntamente com essa cultura e povo. Eles represen-
tam a história de uma comunidade, em conjunto com suas tradições. O bem imaterial compõe-se por meio de bens intangíveis que são transmitidos 
de gerações a gerações, como explicitado a seguir:

“As formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas e demais atividades possuidoras de refe-
rência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira compõem o patrimônio imaterial. Assim, nossas 
língua e danças, canções, música, celebrações, nosso artesanato, literatura, artes plásticas, cinema, televisão, humor, cozinha e o nosso próprio 
modo de ser e interpretar a vida formam o patrimônio imaterial.” (CUNHA, 2004, p.119).

A cultura brasileira é diversificada e no campo do patrimônio imaterial é composta por inúmeras danças, músicas, expressões corporais, 
festas populares e culinárias que representam a tradição de cada região, traduzindo dessa forma o encantamento da cultura brasileira e a sua diver-
sidade artística. Como exemplo dessa cultura imaterial há a capoeira, o frevo, as comidas típicas regionais, as músicas populares conjuntamente 
com suas respectivas danças.

3 Patrimônio Imaterial Da Humanidade

O Patrimônio imaterial da humanidade protege a cultura intangível, que não pode ser tocada e nem colocada em um lugar fixo, pois esse 
patrimônio imaterial se manifesta por meios das tradições e manifestações de determinadas culturas. O Brasil tem diversos patrimônios culturais 
imateriais adquiridos ao longo dos anos e essas culturas imateriais foram passadas de gerações a gerações. O exemplo do exposto está às técnicas, 
músicas, danças, festividades peculiares de cada região.

O conteúdo da expressão “patrimônio cultural” mudou bastante nas últimas décadas, devido em parte aos instrumentos elaborados pela UNESCO. 
O patrimônio cultural não se limita a monumentos e coleções de objetos, mas sim compreende também tradições ou expressões vivas herdadas de 
nossos antepassados e transmitidas a nossos descendentes, como tradições orais, artes do espetáculo, usos sociais, rituais, atos festivos, conheci-
mentos e práticas relativas à natureza e o universo, e saberes etécnicos vinculados ao artesanato tradicional. (CRESPIAL, 2018, p.1)
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A Unesco explicita que  “o Patrimônio Cultural Imaterial ou Intangível compreende as expressões de vida e tradições que comunidades, grupos 
e indivíduos em todas as partes do mundo recebem de seus ancestrais e passam seus conhecimentos a seus descendentes” (UNESCO, 2017, p.1).

É amplamente reconhecida a importância de promover e proteger a memória e as manifestações culturais representadas, em todo o mundo, por 
monumentos, sítios históricos e paisagens culturais. Mas não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo. Há muito mais, contido nas 
tradições, no folclore, nos saberes, nas línguas, nas festas e em diversos outros aspectos e manifestações, transmitidos oral ou gestualmente, recria-
dos coletivamente e modificados ao longo do tempo. A essa porção imaterial da herança cultural dos povos, dá-se o nome de patrimônio cultural 
imaterial (UNESCO, 2017, p.1).

Como já exposto, o patrimônio imaterial serve como forma de proteção cultural de determinados povos, essa tradição é passada de pais 
para filhos para que os hábitos daquela determinadas comunidades não se percam e se desfaçam ao longo do tempo. Essa fonte de identidade faz 
com que culturas de povos antigos sejam reconstruídas no presente e se perpetuem no futuro, como pode ser exemplificado a seguir:

Para muitas pessoas, especialmente as minorias étnicas e os povos indígenas, o patrimônio imaterial é uma fonte de identidade e carrega a sua 
própria história. A filosofia, os valores e formas de pensar refletidos nas línguas, tradições orais e diversas manifestações culturais constituem o 
fundamento da vida comunitária. Num mundo de crescentes interações globais, a revitalização de culturas tradicionais e populares assegura a so-
brevivência da diversidade de culturas dentro de cada comunidade, contribuindo para o alcance de um mundo plural. (UNESCO, 2017, p.1)

Os elementos do Brasil inscritos nas Listas do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO são: o Samba de roda do Recôn-
cavo Baiano, as expressões orais e gráficas dos wajapis, os programas, projetos e atividades para a salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial 
que melhor refletem os princípios e objetivos da Convenção que são o Museu vivo do Fandango e a Chamada pública de projetos do Programa 
Nacional do Patrimônio Imaterial, também há o patrimônio imaterial Yaokwa, ritual do povo enawene nawe para a manutenção da ordem social 
e cósmica, o Frevo: arte do espetáculo do carnaval de Recife, Círio de Nazaré: procissão da imagem de Nossa Senhora de Nazaré na cidade de 
Belém (Estado do Pará) e a Roda de Capoeira (UNESCO,2017). Esses Patrimônios imateriais serão analisados a seguir.

3.1  O Samba de roda do Recôncavo Baiano

O Samba de roda do Recôncavo Baiano foi Inscrito na Lista Representativa do Patrimônio Imaterial da Humanidade em 2008 e consiste em 
uma dança em que reúnem pessoas em momentos específicos, como exemplo nos cultos afro-brasileiros ou em festas católicas em que geralmente 
as mulheres presentes se reúnem para essa dança que é feita por meio de um círculo com uma coreografia improvisada (UNESCO, 2017). O samba 
de roda do Recôncavo Baiano pode ser definido como sendo:

...um acontecimento popular festivo que combina música, dança e poesia. Surgiu no século XVII, na região do Recôncavo no Estado da Bahia, e 
vem das danças e tradições culturais dos escravos africanos da região. Além disso, contém elementos da cultura portuguesa, como a língua, a poesia 
e alguns instrumentos musicais. No princípio, era o principal componente da cultura regional popular entre os brasileiros de origem africana, mas 
logo o Samba de Roda foi adotado pelos migrantes procedentes do Rio de Janeiro e influenciou a evolução do samba urbano, que se converteu em 
símbolo da identidade nacional brasileira no século XX. (UNESCO, 2017, p.1)

Por meio dessa definição, observa-se que essa dança não se localiza somente no recôncavo baiano, sendo esse bem imaterial da humani-
dade presente em algumas regiões brasileiras, como no Rio de Janeiro. Essa dança tem por característica utilizar instrumentos raspados e a viola 
machete (UNESCO, 2017) .

3.2  As Expressões Orais E Gráficas Dos Wajapis

As expressões orais e gráficas dos Wajapis foram inscritas na Lista Representativa do Patrimônio Imaterial da Humanidade em 2008 e 
consiste na utilização de tinturas vegetais vermelhas oriundas da Bija que é uma planta da floresta Amazônica com resinas perfumadas em que a 
pessoa deve ter no mínimo 40 anos para fazer essa arte, uma vez que é complexa os seus desenhos em que geralmente são utilizados a figura da 
borboleta, da onça pintada, da cobra, e do peixe e demonstram o surgimento da humanidade (UNESCO, 2017). As expressões orais e gráficas dos 
Wajapis podem ser definidas como sendo a utilização de:
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...tinturas vegetais para adornar, com motivos geométricos, seus corpos e outros objetos. Com o passar dos séculos, eles desenvolveram uma lingua-
gem única, uma combinação de arte gráfica e verbal, que reflete sua visão particular do mundo e pela qual transmitem os conhecimentos essenciais 
da vida da comunidade. Os motivos desta arte gráfica única, chamada kusiwa, são realizados com tinturas vegetais vermelhas, extraídas de uma 
planta amazônica, a bija, misturada com resinas perfumadas. A arte kusiwa é tão complexa que os wajapis consideram não ser possível alcançar as 
competências técnicas e artísticas necessárias para dominar a arte do desenho e da preparação das tinturas antes dos 40 anos de idade. Os motivos 
mais recorrentes são a onça pintada, a cobra, a borboleta e o peixe. (UNESCO, 2017, p.1)

Os povos Wajapis são indígenas concentrados ao norte da Amazônia que pertence ao grupo etnolinguístico tupi-guarani. Esse povo de-
monstra a sua cultura por meio dessa arte em forma de desenho em que são vinculados sua tradição e religião em que são passadas a gerações e 
sendo reinventadas e reinterpretadas ao logo dos anos, sendo, portanto, uma cultura viva (UNESCO, 2017).

3.3  O Museu Vivo Do Fandango

O museu vivo do Fandango foi inscrito na Lista Representativa do Patrimônio Imaterial da Humanidade em 2011 e consiste em um museu 
ao ar livre em que vários fandangos instrumentos musicais, além de materiais feitos por artesão. Também há a dança e a música dos fandangos 
com a intenção de preservação dessa cultura (UNESCO, 2017). O museu vivo do fandango pode ser definido:

O fandango é um tipo de música e dança populares das comunidades costeiras do Sul e do Sudeste do Brasil. As canções do fandango se chamam 
modas e são tocadas com instrumentos fabricados artesanalmente: viola, rabeca e tambor de armação. Tradicionalmente, os fandangos eram ofere-
cidos como pagamento para retribuir favores pelas atividades realizadas coletivamente, como plantios, colheitas, arrastões de pesca etc. O Museu 
Vivo do Fandango foi criado para promover atividades em prol de sua salvaguarda, como elemento importante do patrimônio cultural das comu-
nidades. A iniciativa de fundar esse museu se deve a uma organização não governamental, a Associação Cultural Caburé (UNESCO, 2017, p.1)

Esse museu ao ar livre tem a intenção de passar a cultura dos fandangos ao longo do tempo, por isso, são utilizados de seminários, Cds, 
livros e site na internet, pois a sua tradição foi se esvaziando com o tempo com a morte de seus intérpretes, com isso surgiu a ideia de um museu 
“vivo” para a preservação dessa tradição (UNESCO, 2017) .

3.4  A Chamada Pública De Projetos Do Programa Nacional Do Patrimônio Imaterial

A Chamada pública de projetos do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial foi Inscrita na Lista Representativa do Patrimônio Imaterial 
da Humanidade em 2011 e consiste em um programa que promove um concurso anualmente com temas relacionados a salvaguardas do patrimônio 
cultural imaterial brasileiro e é organizado pelo Departamento do Patrimônio Imaterial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(UNESCO, 2017). A Chamada pública de projetos do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial pode ser definida por meio do trecho da Unesco:

Todos os anos, o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial do Brasil promove um concurso nacional de projetos, com o objetivo de fomentar 
e apoiar iniciativas e práticas da sociedade brasileira relacionadas à salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Os projetos devem incluir a 
participação da comunidade e dos grupos interessados, promover a inclusão social e a melhora das condições de vida dos criadores e depositários 
de tal patrimônio, bem como respeitar os direitos individuais e coletivos. A maioria dos projetos têm foco nas seguintes atividades: realização de 
cartografias, inventários e trabalhos de pesquisa etnográficos; sistematização da informação, acompanhada de criações e/ou aplicações de bases 
de dados; produção ou conservação de documentação e arquivos etnográficos; promoção e transmissão de conhecimentos tradicionais às novas 
gerações; e reforço das capacidades das comunidades para a pesquisa, a salvaguarda e a educação. (UNESCO, 2017, p.1)

Esse programa avalia os projetos apresentados e ao final há uma premiação para os projetos selecionados com um auxílio de aproxima-
damente de R$ 100 mil. O objetivo desse programa é preservar os bens imateriais brasileiros existentes em suas variadas extensões, para que por 
meio do auxílio financeiro, os projetos possam colocados em prática (UNESCO, 2017).

3.5   Yaokwa, Ritual Do Povo Enawene Nawe Para A Manutenção Da Ordem Social E Cósmica

O Yaokwa, ritual do povo enawene nawe para a manutenção da ordem social e cósmica foi inscrito na Lista Representativa do Patrimônio 
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Imaterial da Humanidade em 2011 e consiste em um ritual Yaokwa para ordem cósmica com o período de duração de sete meses (UNESCO, 2017). 
O Yaokwa, ritual do povo enawene nawe para a manutenção da ordem social e cósmica é um ritual Yaokwa:

... para prestar homenagem aos espíritos e garantir a manutenção da ordem cósmica e da ordem social entre seus diferentes clãs. Esse ritual rela-
ciona a biodiversidade local a uma complexa cosmologia simbólica, as quais se entrelaçam em âmbitos distintos, mas inseparáveis, da sociedade, 
da cultura e da natureza. O ritual faz parte da vida cotidiana dos enawene nawe e se prolonga por um período de sete meses, durante o qual os clãs 
assumem diferentes atividades por turno: um grupo empreende expedições pesqueiras por todo o território, enquanto outro prepara oferendas de 
sal gema, pescado e comidas rituais para os espíritos, além de interpretar músicas e danças. O ritual combina os conhecimentos teóricos e práticos 
sobre a agricultura, o tratamento de alimentos, o artesanato (confecção de indumentárias, utensílios e instrumentos musicais) e a construção de 
casas e diques para a pesca. (UNESCO, 2017, p.1)

Por meio dessa definição, observa-se que esse ritual é passado de geração a geração para a preservação do ecossistema local que é muito 
sensível e frágil e também por causa das devastações causadas pelo homem “branco” com a intensa exploração dos minerais da região e da pecuá-
ria extensiva, ou seja, para que essas devastações não acabem com o ecossistema da região em que vivem o povo Yaokwa (UNESCO, 2017).

3.6  O Frevo: Arte Do Espetáculo Do Carnaval De Recife

O Frevo: arte do espetáculo do carnaval de Recife foi inscrito na Lista Representativa do Patrimônio Imaterial da Humanidade em 2012 
e consiste em uma dança com músicas típicas, como exemplo charangas, que são dançadas geralmente com um guarda-chuva e roupas coloridas 
(UNESCO, 2017). O frevo pode ser definido como sendo:

... uma expressão artística de música e dança, praticada principalmente durante o carnaval de Recife, capital de Pernambuco. O ritmo frenético e 
potente de sua música, executada por bandas militares e charangas, baseia-se na fusão de gêneros como a marcha, o tango brasileiro, a contradança, 
a polca e a música clássica. A música é essencialmente urbana e igual ao passo – a dança que a acompanha –, sendo também dinâmica e subversi-
va. A dança tem suas origens na destreza e na agilidade dos lutadores de capoeira, que improvisam seus saltos ao som eletrizante das orquestras e 
bandas de instrumentos de metal. (UNESCO, 2017, p.1)

Observa-se também que o frevo que o frevo é uma combinação de dança, música, religião e cultura, sendo preservada principalmente por 
associações carnavalescas que estimulam essa cultura por meio de apoios para a transmissão do frevo e pela diversidade cultural que a mesma 
representa (UNESCO, 2017) .

3.7  Círio De Nazaré: Procissão Da Imagem De Nossa Senhora De Nazaré Na Cidade De Belém (Estado Do Pará)

O Círio de Nazaré: procissão da imagem de Nossa Senhora de Nazaré na cidade de Belém (Estado do Pará) foi Inscrito na Lista Represen-
tativa do Patrimônio Imaterial da Humanidade em 2013 e consiste em uma procissão em que há uma festividade com comidas típicas da região, 
artesanatos da população local com a fabricação de sua cultura (UNESCO, 2017). O Círio de Nazaré: procissão da imagem de Nossa Senhora de 
Nazaré na cidade de Belém (Estado do Pará) pode ser exemplificado:

As festividades do Círio de Nazaré se iniciam todos os anos no mês de agosto, e seu ponto culminante é a grande procissão celebrada em homena-
gem a Nossa Senhora de Nazaré, no segundo domingo de outubro, com o transporte de uma imagem de madeira da Virgem Maria da Catedral da Sé 
até a praça do Santuário de Nazaré, na cidade de Belém do Pará. Depois desse ato religioso, as festividades se prolongam por mais duas semanas. 
Praticamente todas as cidades vizinhas participam da procissão, e grandes multidões de peregrinos de todo o Brasil vão a Belém participar dessa 
concentração religiosa, que é uma das maiores do mundo. (UNESCO, 2017, p.1)

Esse bem cultural imaterial representa o sagrado e o profano por meio da sua festividade, geralmente em agosto e essa festa também serve 
para os marinheiros por meio de seus barcos exaltarem a santa padroeira que é a Nossa Senhora de Nazaré. Esse festejo também serve para mani-
festações políticas a junção das famílias para a comemoração dessa data festiva (UNESCO, 2017).
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3.8  A Roda De Capoeira

A roda de capoeira foi inscrita na Lista Representativa do Patrimônio Imaterial da Humanidade em 2014 e consiste em uma cultura afro-
-brasileira em que há a mistura de tradição, luta, música, sons e ritmo juntamente com instrumentos de percussão em que se exige ritmo corporal
para o jogo (UNESCO, 2017). A roda de capoeira pode ser definida por meio da Unesco:

A Roda de Capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira – simultaneamente, uma luta e uma dança – que pode ser interpretada como uma 
tradição, um esporte e até mesmo uma arte. Os capoeiristas formam um círculo, uma roda e, ao centro, dois deles “jogam” a capoeira, cujos mo-
vimentos requerem grande destreza corporal. Os outros jogadores, em volta do círculo, cantam, batem palmas e tocam instrumentos de percussão. 
As rodas de capoeira são formadas por grupos de pessoas de todos os gêneros, e contam com um mestre, um contramestre e discípulos. O mestre 
é o portador e o guardião do conhecimento da roda, e deve ensinar o repertório, manter a coesão do grupo e sua observância a um código de ritual. 
Normalmente, o mestre toca o berimbau, instrumento de percussão com apenas uma corda. Ele inicia os cantos e conduz o tempo e o ritmo do jogo. 
(UNESCO, 2017, p.1)

Na roda de capoeira os participantes devem respeitar o código e de ética dos capoeirista e saberem o ritmo, as músicas e o ritmo do jogo. 
Para isso a existência de um mestre para ensinar aos discípulos a tradição da roda de capoeira. Esse bem imaterial serve para a proteção da cultura 
de resistência dos povos africanos, além de ensinar o respeito mútuo e o autocontrole para os integrantes (UNESCO, 2017) .

4 O Registro Do Patrimônio Imaterial E Outras Medidas De Preservação

Um dos meios de proteção do patrimônio cultural imaterial é por meio do registro que foi instituída no Decreto nº. 3.551, de 4 de agosto 
de 2000. Esse registro consiste em um meio legal de preservação dos patrimônios imateriais do Brasil que contribuíram para a formação cultural 
do país. O Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial são inscritos em um dos quatro Livros de Registro, de acordo com a categoria corres-
pondente. Os quatro livros, em questão, correspondem ao das celebrações, lugares, formas de expressão e saberes (IPHAN, 2014). Para ser feito 
esse registro há a necessidade de se seguir o procedimento elencado nos artigos 2º a 4º da Resolução Nº 001, de 3 de agosto de 2006.

O procedimento para o registro é feito da seguinte forma: Primeiramente há a necessidade do requerimento pra poder se instaurar o proces-
so administrativo que será dirigido ao presidente dirigido ao Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que deverá ser 
datado e assinado em sua versão original e deve conter os seguintes elementos:

...I. identificação do proponente (nome, endereço, telefone, e-mail etc.);

II. justificativa do pedido;

III. denominação e descrição sumária do bem proposto para Registro, com indicação da participação e/ou atuação dos grupos sociais envolvidos,
de onde ocorre ou se situa, do período e da forma em que ocorre;

IV. informações históricas básicas sobre o bem;

V. documentação mínima disponível, adequada à natureza do bem, tais como fotografias, desenhos, vídeos, gravações sonoras ou filme;

VI. referências documentais e bibliográficas disponíveis;

VII. declaração formal de representante de comunidade produtora do bem ou de seus membros, expressando o interesse e anuência com a instau-
ração do processo de Registro. (BRASIL, 2006, p.2)

Depois de todo o procedimento, será analisado o pedido para posterior deferimento ou indeferimento.

Outras medidas para a preservação do patrimônio cultural imaterial foram o Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) e o Pro-
grama Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), todos os dois também criados pelo Decreto nº. 3.551, de 4 de agosto de 2000. O primeiro pode 
ser definido como:

...uma metodologia de pesquisa desenvolvida pelo Iphan para produzir conhecimento sobre os domínios da vida social aos quais são atribuídos 
sentidos e valores e que, portanto, constituem marcos e referências de identidade para determinado grupo social. Contempla, além das categorias 
estabelecidas no Registro, edificações associadas a certos usos, a significações históricas e a imagens urbanas, independentemente de sua qualidade 
arquitetônica ou artística.
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A delimitação da área de abrangência é feita de acordo com a necessidade da demanda, podendo ser uma área menor, como uma vila, até 
mesmo uma área maior que abarque regiões e cidades (IPHAN, 2014).

O segundo consiste em um meio de viabilizar projetos para a preservação do patrimônio cultural imaterial em que se efetivem métodos 
efetivos de preservação. Para isso o PNPI elabora indicadores para acompanhamento e avaliação de ações para preservar o patrimônio imaterial, 
além de captar recursos e parceiros para ajudar nessa conservação desempenhada pela a sociedade.

Já com o Decreto nº 7.387, de 9 de dezembro de 2010 foi criado o Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL) com o intuito 
de preservação das variadas línguas faladas no Brasil que são em torno de 250 (duzentos e cinquenta) (IPHAN, 2014). Esse inventário foi criado 
com o seguinte argumento:

O Decreto, assinado pelos Ministérios da Cultura (MinC), Educação (MEC), Planejamento e Gestão (MPOG), Justiça (MJ), Ciência Tecnologia 
e Inovação (MCTI) permitiu a constituição de uma política específica para a salvaguarda da diversidade linguística brasileira, coerente com a na-
tureza transversal das línguas, que participam de várias dimensões da vida social. Não é possível, por exemplo, pensar ações de fortalecimento de 
línguas sem considerar as políticas educacionais. De forma semelhante, uma das maiores demandas dos grupos de falantes de línguas minoritárias 
está relacionada ao direito de acesso a serviços públicos na sua língua de referência. (IPHAN, 2014, p.1)

Com esse método de proteção é possível preservar diversas línguas que fazem parte da cultura brasileira em diferentes lugares do Brasil, 
desde o extremo norte até ao último município do sul, fazendo com que as variadas línguas sejam conservadas ao logo do tempo.

5. Políticas Públicas Na Preservação Do Patrimônio Imaterial

O Brasil há uma infinidade de patrimônio imaterial por sua diversidade populacional e grande extensão territorial que ao longo do tempo 
foi transformando culturas e tradições de diferentes regiões do país. Essa cultura imaterial deve ser preservada pelo poder público, uma vez que 
se constituem em um bem intangível, se não houver medidas protetivas, essa cultura imaterial pode desaparecer com o tempo. Pode-se ter como 
definição de políticas públicas, segundo a autora Márcia Sant’anna explicita:

As políticas públicas são um conjunto de ações que visam determinados objetivos, e podem se desenvolver tanto no plano da sua implementação 
efetiva quanto no nível do discurso através de sua simples formulação. Isto significa que, nestes casos, o plano das intenções é importante, pois ele 
tem muito a revelar sobre o pensamento corrente a respeito de um determinado campo de interesse da sociedade. As políticas públicas também são 
perceptíveis e ou codificadas por meio de um conjunto de leis, decretos e outros documentos que regulam a ação do estado. Embora as políticas e 
as ações estatais nem sempre estejam completamente previstas ou regulamentadas em lei, esta é sempre o limite máximo, a instância que prevê os 
parâmetros gerais dentro dos quais deve se dar a decisão ou a tomada de decisão. (SANT’ANNA, 1995, p.37).

A Unesco e o Iphan desempenham uma importante função na preservação do patrimônio imaterial mundial, com diversos projetos, como 
os estudados anteriormente. Mas como o bem imaterial é intangível, ele precisa de uma dedicação ainda maior para que o mesmo não se perca ao 
longo dos anos. Para isso, no caso do Brasil, proteger esse patrimônio imaterial em esferas de menores escalas serve para fornecer mais efetividade 
na conservação cultural, ou seja, redistribuir o compromisso de preservação para as esferas municipais, criando medidas públicas para cumprir o 
campo da efetividade.

Essa efetividade pode ser desempenhada por meio de diversos mecanismos, como a criação de festivais culturais com comidas, músicas, 
danças e artes típicas da história da cidade. Também podem ser organizados campeonatos municipais cujos objetivos sejam propostas e medidas 
para a preservação do bem imaterial regional, cujos melhores trabalham sejam financiados para serem colocados em prática.

Pois com medidas centralizadas em microrregiões é melhor a fiscalização e monitoramento de políticas públicas para que dessa maneira 
haja mais efetividade na preservação desse patrimônio imaterial, uma vez que em microrregiões as autoridades locais conhecem amplamente das 
tradições culturais de seu povo. O Brasil é um país com uma enorme extensão territorial, sendo difícil para âmbito federal cuidar de cada especi-
ficidade de determinado lugar do país e se parte da responsabilidade de preservação do bem imaterial passar para a esfera municipal, haverá uma 
melhor eficiência na fiscalização, uma vez que o âmbito territorial será bem menor se comparado a as dimensões territoriais do Brasil.
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6. Considerações Finais

Diante do exposto ao longo do artigo, observa-se que o patrimônio imaterial do Brasil faz parte da história não só da humanidade, como 
algumas já foram inscritas nas Listas do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO, mas também faz parte da identidade da nação 
brasileira e que por isso, devem-se criar mecanismos efetivos de proteção para a perpetuação do mesmo.

Algumas medidas já foram tomadas para a preservação da cultura imaterial, como o registro, o Inventário Nacional de Referências Cultu-
rais (INRC) e o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI) que foram instituídos no Decreto nº. 3.551, de 4 de agosto de 2000, além do 
Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL) criado pelo Decreto nº 7.387, de 9 de dezembro de 2010 (IPHAN, 2014).

Mas além dessas medidas em âmbito nacional, a criação de medidas em esferas menores, como microrregiões e municípios também são 
necessárias, uma vez que menores áreas são melhores para uma efetiva fiscalização e consequentemente, há um melhor monitoramentos das me-
didas implementadas.

Os patrimônios imateriais carecem uma proteção ainda maior se comparados com os bens materiais, uma vez que aqueles são infungíveis 
e não poupáveis, sendo passados de gerações a gerações por meio das tradições e culturas de determinados povos e agrupamentos responsáveis 
pela sua manutenção, por isso a necessidade de mecanismos eficientes de proteção para que o mesmo não se perca com o tempo.

Portanto, uma vez criada políticas públicas para a proteção dos bens imateriais, os municípios podem executá-las e monitora-las de forma 
efetiva. Como uma dessas políticas públicas pode haver criações de festivais com premiações em forma de financiamento dos melhores projetos 
para a proteção da cultura imaterial dessa determinada região e também pode ser reservados locais para exposição dessas culturas imateriais, como 
as danças, músicas, expressões corporais e festividades típicas.
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A PROTEÇÃO JURÍDICA DO PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO: O CASO DOS SAMBAQUIS 
DE JOINVILLE/SC

Luana de Carvalho Silva Gusso1

Dione da Rocha Bandeira2

Resumo

O presente artigo busca problematizar os desafios da proteção jurídica do patrimônio arqueológico brasileiro, ventilando o estudo de caso dos sam-
baquis de Joinville/SC. O tema se edifica a partir da necessidade da efetiva tutela do patrimônio cultural material, com foco no arqueológico, uma 
vez que eles traduzem a história da humanidade e a sua relação com o presente. As próprias características desta cultura patrimonial, muitas vezes 
incompreendidas pelo poder público (e privado), desvela a importância da preservação e do estudo dos sítios arqueológicos ou dos sambaquis 
como forma de conhecimento das sociedades pré-coloniais que viveram no que atualmente é o território brasileiro.  O artigo articula-se a partir de 
pesquisas do tipo documental e bibliográfica. Joinville é um município rico em sambaquis, montes constituídos quase totalmente por conchas de 
moluscos construídos por povos que viviam no litoral no período pré-colonial. Nos sambaquis há ainda artefatos e sepultamentos, entre outros ves-
tígios. Em Joinville são ao todo 42 sambaquis. Protegidos por arsenal legal, são também contemplados pela Lei Orgânica do Município nº 1.042 de 
1969, que criou o Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville. Em seu art. 163 foi atribuído a este museu a reponsabilidade pela proteção destes 
sítios. Contudo, a carência de uma política pública clara e planejada, com investimentos e uma gestão adequada do Estado, nota-se que a mera 
positivação de direitos não garante a tutela e a efetividade da proteção adequada do patrimônio cultural arqueológico. Diversos são os problemas 
que vêm sendo registrados no tocante à proteção dos sítios, que vão da presença excessiva de lixo, usos indevidos até total falta de conhecimentos 
das comunidades do patrimônio que existe na sua cidade. Nessa linha, a intensão é refletir sobre os fatores que colocam este patrimônio em risco 
e os caminhos que possam levar a sua efetiva proteção.

1. Introdução

Na atualidade, a problemática do patrimônio cultural tem ganhado um destaque ora em tons nítidos, ora tons borrados. Na nitidez de 
definições legais amparadas pela constitucionalização do patrimônio cultural, produto de um processo histórico de reconhecimento dos direitos 
culturais como direitos fundamentais constitucionalmente assegurados (SOARES, 2009, p.109), mas ainda nos tons borrados ou, talvez brutos, 
das dificultadas que estes mesmas expressões, práticas, ou apenas vestígios, fragmentos, enfim, direitos culturais, encontram em ser reconhecidos 
como direitos fundamentais e efetivados como tal.  Em geral, em se refletindo sobre o patrimônio cultural, as pessoas pensam em casas antigas 
tombadas ou mais recentemente também nos saberes ou celebrações tradicionais.

O que muitas pessoas não sabem é que o patrimônio cultural é muito amplo e diverso incluindo os locais e os vestígios deixados por 
sociedades humanas passadas. Estes locais são conhecidos como sítios arqueológicos. E os vestígios formam coleções arqueológicas, em geral, 
guardadas em museus. Seu reconhecimento como patrimônio cultural está apontado na Constituição Brasileira em seu famoso artigo 216, quando 
declara que:

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:

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (CF, 1988, grifo 

1  Doutora em Direito do Estado pela UFPR, Pós-Doutora em Democracia em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra e Ius Gentium Conimbrigae. 
Professora do Programa em Patrimônio Cultural e Sociedade e do Curso de Graduação em Direito da Univille – Joinville- SC. Advogada. Email:  lu_anacarvalho@yahoo.
com.br
2   Doutora em História pela Unicamp. Arqueóloga e Profa. Dra. do Programa em Patrimônio Cultural e Sociedade e dos Cursos de Graduação em História, Biologia 
Marinha e Psicologia da Univille – Joinville- SC. Arqueóloga no Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville/MASJ Email:  dione.rbandeira@gmail.com

mailto:lu_anacarvalho@yahoo.com.br
mailto:lu_anacarvalho@yahoo.com.br
mailto:dione.rbandeira@gmail.com
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nosso).

A proteção deste patrimônio se dá por meio da Lei Federal número 3924 de 1996, necessitando ainda de seu cadastro junto ao Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/IPHAN. Assim, não há a necessidade do tombamento para que o reconhecimento e a sua proteção sejam 
obtidos. Sendo uma lei federal, o patrimônio arqueológico é sempre considerado nacional, estando sob a responsabilidade deste Instituto (IPHAN), 
sendo a competência jurídica da União.

Como o texto da lei (Artigo 2º) coloca são considerados patrimônio arqueológico os 

monumentos arqueológicos ou pré-históricos:

a) as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem testemunhos da cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como sam-
baquis, montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias e quaisquer outras não especificadas aqui, mas de significado
idêntico, a juízo da autoridade competente;

b) os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos paleomeríndios, tais como grutas, lapas e abrigos sob rocha;

c) os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de aldeamento “estações” e “cerâmicos”, nos quais se en-
contram vestígios humanos de interesse arqueológico ou paleoetnográfico;

d) as inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de utensílios e outros vestígios de atividade de paleoameríndios. (IPHAN, 2018).

Todos os remanescentes de povos pré-coloniais são considerados patrimônio arqueológico.  Ainda que o artigo esclareça parte da compe-
tência, para os estudos arqueológicos, ainda restam dúvidas como, por exemplo, os remanescentes dos diversos grupos sociais que viveram no 
território brasileiro depois de 1500. Ficam abertas questões como, se a presente legislação cuidaria destes estudos e destes vestígios, dentre outras 
controvérsias o que faz deste um tema importante, mas que não será tratado neste artigo.

Para se compreender os desafios encontrados para patrimônio arqueológico no Brasil, torna-se primordial a leitura e o estudo da Lei No.  
3924 de 1996. Esta Lei dispõe que para o patrimônio arqueológico possa ser protegido ele precisa antes de tudo ser reconhecido/identificado. 
Nesse sentido, há que se conseguir encontrar os locais e identificar se os vestígios neles existentes referem-se a sociedades e períodos de interesse 
patrimonial.

Este reconhecimento necessita de conhecimento especializado, assim como as demais profissões que só podem ser exercidas por pessoas 
qualificadas, no reconhecimento do patrimônio arqueológico é necessário o parecer de um arqueólogo. Este profissional e os pareceres devem ser 
reconhecidos e aceitos pelo IPHAN. Até alguns anos atrás, quando não havia cursos de graduação em Arqueologia no Brasil, profissionais de áreas 
diversas com formação pós-graduada em Arqueologia ou áreas afins com temas arqueológicos, sob orientação de arqueólogos e anos de experiên-
cia na área eram reconhecidos como arqueólogos, atualmente, com o reconhecimento da profissão aprovado em 2018 (LEI Nº 13.653, DE 18 DE 
ABRIL DE 2018) são considerados arqueólogos:

I - dos diplomados em bacharelado em Arqueologia por escolas oficiais ou reconhecidas pelo Ministério da Educação;

II - dos diplomados em Arqueologia por escolas estrangeiras reconhecidas pelas leis do país de origem, cujos títulos tenham sido revalidados no 
Brasil, na forma da legislação pertinente;

III - dos pós-graduados por escolas ou cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, com área de concentração em Arqueologia, 
com dissertação de mestrado ou tese de doutorado sobre Arqueologia e com pelo menos dois anos consecutivos de atividades científicas próprias 
do campo profissional da Arqueologia, devidamente comprovadas;

IV - dos diplomados em outros cursos de nível superior que, na data de publicação desta Lei, contem com, pelo menos, cinco anos consecutivos, 
ou dez anos intercalados, no exercício de atividades científicas próprias do campo profissional da Arqueologia, devidamente comprovadas;

V - dos que, na data de publicação desta Lei, tenham concluído cursos de especialização em Arqueologia reconhecidos pelo Ministério da Edu-
cação e contem com, pelo menos, três anos consecutivos de atividades científicas próprias do campo profissional da Arqueologia, devidamente 
comprovadas.

A Arqueologia é uma ciência social que busca, assim como a História e a Antropologia, compreender as sociedades humanas, o faz, no 
entanto, a partir dos vestígios materiais deixados por estas sociedades que podem ser entendidos como a cultura material. Como a maioria das 
sociedades que viveram no território brasileiro antes de 1500 não possuía escrita e não há pessoas que possam relatar o que ocorreu, somente o 
estudo da cultura material permite conhecermos um pouco sobre elas. Por isso, seus remanescentes são tão importantes, sendo este um dos prin-
cipais motivos de ser considerado patrimônio cultural e preservados. Esta ciência segundo Funari (1998, p. 9) “estuda os sistemas socioculturais, 
sua estrutura, funcionamento e transformações com o decorrer do tempo, a partir da totalidade material transformada e consumida pela sociedade”.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.653-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.653-2018?OpenDocument


Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

43

Cultura material, por sua vez, pode ser entendida como

Aquele segmento do universo físico que é socialmente apropriado pelo homem e que engloba tanto objetos, utensílios, estruturas, como a natureza 
transformada em paisagem e todos os elementos bióticos e abióticos que integram um assentamento humano (MENESES, 1984, p. 34).

Então, ao contrário dos bens indicados pelo poder público (municipal estadual ou federal) ou sociedade civil que são patrimonializados 
por meio da avaliação de comissões, o patrimônio arqueológico é reconhecido, na maioria das vezes, a partir de critérios científicos e históricos. 

Não por acaso, a definição de patrimônio arqueológico da Carta de Lausanne de 1986 diz que Patrimônio arqueológico 

Compreende a porção do patrimônio material para qual os métodos da arqueologia fornecem os conhecimentos primários. Engloba todos os ves-
tígios da existência humana e interessa todos os lugares onde há indícios de atividades humanas não importando quais sejam elas, estruturas e 
vestígios abandonados de todo tipo, na superfície, no subsolo ou sob as águas, assim como o material a eles associados. 

É amplamente aceito que o conhecimento das origens e do desenvolvimento das sociedades humanas é de fundamental importância para a huma-
nidade inteira, permitindo-lhes identificar suas raízes culturais e sociais.

O patrimônio arqueológico constitui testemunho essencial sobre as atividades humanas do passado. (IPHAN, Carta de Lausanne para a Proteção e 
a Gestão do Patrimônio Arqueológico. Conselho Internacional de Monumentos e Sítios/ICOMOS, 1990).

Como foram muitas as sociedades que viveram no que atualmente é o território brasileiro e por longo período de tempo, há uma enorme 
quantidade e variedade de sítios arqueológicos no Brasil, os mais conhecidos, talvez, sejam os sítios de arte rupestre caracterizados por pinturas 
feitas em paredões rochosos, ou os sambaquis, montes constituídos quase que totalmente de conchas de moluscos construídos por povos que 
viviam no litoral brasileiro no período pré-colonial, que algumas vezes estão em meio às áreas urbanas de cidades brasileiras, como é o caso de 
Joinville, tema do presente artigo. Mais diversos ainda são os objetos existentes nestes locais que podem ter sido confeccionados com rochas, 
ossos, cerâmicas, madeiras, fibras vegetais, conchas, entre outras matérias-primas, além de sepultamentos. 

Não obstante o entendimento e a legislação existente, a proteção do patrimônio arqueológico brasileiro é um grande desafio. Como muitas 
vezes os sítios encontram-se em terrenos, em relação aos quais há interesses econômicos para a implantação de loteamentos ou indústrias, por 
exemplo, e pela falta de informação sobre a natureza e a importância do patrimônio arqueológico muitos sítios acabam sendo destruídos. A falta 
de políticas claras direcionadas à conservação de sítios em cada um dos municípios brasileiros é uma das causas desta situação.

A partir da década de 1980 há um avanço na criação de legislações, em geral ambientais, que exigem estudos prévios em áreas que vão 
ser alvo de empreendimentos. Leis de Zoneamento Urbano, e por fim, o próprio Estatuto das Cidades, ajudaram a organizar legislativamente um 
arsenal jurídico protetivo.  Estas legislações obrigam a realização de estudos para identificar a presença, entre outros, de patrimônio arqueológico 
e o possível impacto negativo do futuro empreendimento sobre ele. Caso haja patrimônio arqueológico este poderá ser preservado com a não im-
plantação ou alteração do empreendimento ou ser salvo (resgatado). Trata-se, neste caso, da realização de um projeto de pesquisa de salvamento 
ou resgate arqueológico. Isso implica na escavação arqueológica total ou de grande parte do sítio, o estudo de todos os objetos dele retirados e o 
direcionamento do acervo gerado para uma instituição com reserva técnica, em geral museus. Embora esta possibilidade favoreça os interesses dos 
empreendedores, uma vez que o patrimônio arqueológico não se apresenta com um empecilho irredutível à implantação de empreendimentos, os 
custos das pesquisas arqueológicas, que devem ser de responsabilidade do empreendedor, dificultam este processo. Com frequência os diagnósti-
cos arqueológicos não são realizados. Outro fator que desestimula a realização dos diagnósticos e salvamentos é a morosidade da tramitação dos 
processos nos órgãos ambientais e no IPHAN.

Como muitos museus são instituições públicas com mínimos recursos para sua manutenção, a conservação das coleções oriundas dos res-
gates arqueológicos passou a ser um problema para as instituições e para o IPHAN. Nas duas últimas décadas muitas instituições têm estruturado 
suas instituições para o recebimento de coleções mediante pagamento, outro custo repassado para o empreendedor, e o Iphan passou a acompanhar 
mais de perto os processos não só até a finalização da pesquisa arqueológica, mas também na fase da destinação e conservação das coleções.

Desde 2015, o IPHAN tem emitido instruções normativas e portarias buscando regulamentar o processo de licenciamento ambiental 
e os tramites de peças arqueológicas, bem como as reservas técnicas. Estão entre elas a Instrução Normativa Nº 001, de 25 de março de 
2015 que estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos 
processos de licenciamento ambiental dos quais participe; a Portaria N°. 195, de 18 de maio de 2016 que dispõe sobre procedimentos para 
solicitação de movimentação de bens arqueológicos em território nacional; a Portaria N°. 196, de 18 de Maio de 2016 que dispõe sobre a 
conservação de bens arqueológicos móveis e cria o Cadastro Nacional de Instituições de Guarda e Pesquisa, o Termo de Recebimento de 
Coleções Arqueológicas e a Ficha de Cadastro de Bem Arqueológico Móvel e a Portaria N°. 197, de 18 de Maio de 2016 que dispõe sobre 
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Procedimentos para Solicitação de Remessa de Material Arqueológico para Análise no Exterior. 

2. Os Sambaquis De Joinville

A constitucionalização do patrimônio cultural abrigando bens de natureza material e imaterial dá um espaço especial para os sítios de valor 
arqueológico (art. 216, inciso V). Estes sítios são dotados de características muito especiais, e requerem – quase sempre – um grande investimento 
de pesquisas para sua preservação, conservação, mobilizando investimentos de áreas econômicas, sociais, ambientais.  Um investimento muitas 
vezes difícil de ser traduzido apenas por uma matriz de pensamento ou uma planilha, necessitando de leituras ou da produção de conhecimentos 
interdisciplinares, uma vez que eles traduzem a história da humanidade e a sua relação com o presente. As próprias características desta cultura 
patrimonial, muitas vezes incompreendidas pelo poder público (e privado), desvela a importância da preservação e do estudo dos sítios arqueoló-
gicos ou dos sambaquis como forma de conhecimento das sociedades pré-coloniais que viveram no que atualmente é o território brasileiro. 

Os sítios arqueológicos são locais onde há concentração de remanescentes culturais de sociedades do passado. São protegidos pela 
Lei Federal no. 3.294 de 1961. A constitucionalização da proteção dos bens arqueológicos no Brasil já está prevista desde 1967, em seu art. 172, 
parágrafo único. 

Os sambaquis são montes constituídos quase totalmente por conchas de moluscos construídos por povos que viviam no litoral 
brasileiro entre 7000 e 1000 anos antes do presente. Ainda há artefatos confeccionados com rochas, ossos, cerâmicas, madeiras, fibras vegetais, 
conchas, entre outras matérias-primas, além de sepultamentos.

Em Joinville há 42 sambaquis (Figura 2 e Quadro 1). Além da lei federal são protegidos também pela Lei Municipal nº 1.042/1969 que 
criou o Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville/MASJ, aberto ao público a 46 anos, de 1972 até hoje. Este Museu é uma referência em 
preservação do patrimônio arqueológico brasileiro. A preocupação do município com os sítios arqueológicos está manifesta no artigo 163 da Lei 
Orgânica de Joinville, que atribuí a este Museu a responsabilidade para proteção destes sítios. Contudo, a carência de uma política pública clara 
e planejada, de investimentos e de uma gestão adequada do Estado, a mera positivação de direitos não garante a tutela e a efetividade da proteção 
adequada do patrimônio cultural arqueológico. 
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Figura 2 – Localização dos sambaquis de Joinville, SC, retângulo vermelho.

Fonte: Acervo MASJ, elaborado por Eloy Labatut de Oliveira

Quadro 1 – Sambaquis de Joinville, SC

Sambaqui Coordenadas UTM
1 Sambaqui Cubatão I 7099783
2 Sambaqui Cubatão II 7099887
3 Sambaqui Cubatão III 7099770
4 Sambaqui Cubatão IV 7098521
5 Sambaqui Cubatãozinho 7097849
6 Sambaqui Espinheiros I 7090984
7 Sambaqui Espinheiros II 7090984
8 Sambaqui Gravatá 7090804
9 Sambaqui Guanabara I 7086916

Sambaqui Guanabara II 7087267
Sambaqui Ilha do Gado I 7093767
Sambaqui Ilha do Gado II 7093649
Sambaqui Ilha do Gado III 722117 7093723
Sambaqui Ilha do Gado IV 7092818
Sambaqui Ilha dos Espinheiros I 721166 7090746
Sambaqui Ilha dos Espinheiros II 7090076
Sambaqui Ilha dos Espinheiros III 7092034
Sambaqui Ilha dos Espinheiros IV 7091867
Sambaqui Iririuguassu 
Sambaqui Itacoara 7077919
Sambaqui Lagoa do Saguaçu 7088773
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Sambaqui Morro do Amaral I 7088532
Sambaqui Morro do Amaral II 7087956
Sambaqui Morro do Amaral III 7089525
Sambaqui Morro do Amaral IV 7089333
Sambaqui Morro do Ouro 7087675
Sambaqui Paranaguá-mirim I 7082534
Sambaqui Paranaguá-mirim II 7083423
Sambaqui Ponta das Palmas 7099920
Sambaqui Ribeirão do Cubatão 7100110
Sambaqui Rio Bucuriúma 7106371
Sambaqui Rio Comprido 7091873
Sambaqui Rio das Ostras 7104739
Sambaqui Rio Fagundes 7103785
Sambaqui Rio Ferreira 7106082
Sambaqui Rio Piraberaba 7106495
Sambaqui Rio Riacho 7087198
Sambaqui Rio Sambaqui 7104290
Sambaqui Rio Velho I 7088174
Sambaqui Rio Velho II 7087617
Sambaqui Rua Guaira 7094591
Sambaqui Tiburtius 7103871

Os sambaquis de Joinville estão presentes em toda a faixa que margeia o fundo da Baía da Babitonga e junto à foz de rios que desembocam 
nela de norte a sul do município (Figura 2) com maior concentração na região sul nas imediações da Lagoa do Saguaçu. 

Estes sítios estão relacionados com povos que viveram na região entre 5.200 e 1.060 anos antes do presente3 (Quadro 2). Alguns destes 
sítios apresentam em suas camadas superiores cerâmica que indica a presença de povos relacionados aos indígenas da família linguística Jê (a qual 
pertencem as etnias Kaingang e Laklano/Xokleng) bem mais recentes (a partir de 1.250 anos AP).

Quadro 2 – Datações dos sambaquis de Joinville
Sambaquis

* com camada superior com cerâmica Jê

** sítios escavados

Datações aproximadas (anos an-
tes do presente)

1 Cubatão I** 3.480 ± 60; 2.250 ± 40 
2 Cubatão III 3.930 ± 60; 3.570 ± 70
3 Cubatão IV 2.910 ± 70; 2.750 ± 70 
4 Cubatãozinho       4.760 ± 80 
5 Espinheiros I** 2.920 ± 100; 2.220 ± 210 
6 Espinheiros II** 2.970 ± 60; 1.160 ± 45 
7 Guanabara I** 2.810 ± 30 
8 Guanabara II 2.350 ± 120 
9 Ilha dos Espinheiros II ** 3.015 ± 130; 1.170 ± 200 
10 Itacoara*, ** 1.570 ± 20; 1.250; 550 ± 55
11 Morro do Ouro** 4.030 ± 40
12 Ponta das Palmas*, ** 2.430 ± 70; 600 ± 80
13 Ribeirão do Cubatão 5.040 ± 80; 4.010 ± 70 
14 Rio Bucuriuma 1.340 ± 50; 1.190 ± 40 
15 Rio Comprido** 4.815; 4.170 
16 Rio das Ostras 3.350 ± 60; 2.040 ± 50
17 Rua Guaira 5.200
18 Tiburtius 3.330 ± 60; 2.920 ± 50

Estes povos tinham uma forte relação com o ambiente costeiro explorando muitos recursos ambientais disponíveis com destaque para 
algumas espécies de moluscos cujas conchas eram utilizadas para a construção dos montes, e de peixes, sendo este último o principal item de sua 
alimentação. O uso e consumo de plantas era grande, levando a se pensar, atualmente, na possibilidade da presença de manejo de algumas espécies 
3  O presente é considerado por convenção 1950.
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entre os mais antigos e no cultivo, pelos grupos mais recentes, ceramistas.

O traço mais marcante destas sociedades era a construção dos montes de conchas entre as quais sepultavam seus mortos cujo o significado 
ainda é incerto, mas estudos recentes têm reforçado a ideia de que seriam grandes cemitérios, sendo esta a sua função principal (GASPAR, 2016). 
Outro elemento importante são as esculturas feitas na maioria das vezes em rochas representando animais (zoolitos), havendo 24 peças deste tipo 
no acervo do MASJ coletadas nos sítios de Joinville. Todas as peças (exceto uma) fazem parte da coleção Guilherme Tiburtius, colecionador e 
arqueólogo amador alemão naturalizado brasileiro cuja coleção foi comprada pela Prefeitura Municipal de Joinville dando origem a este museu.

Estes sítios estão situados em vários bairros do município geralmente próximos a manguezais. Exceção a regra são os sambaquis Rua 
Guaira que se situa na encosta de um morro na zona norte do município e o sambaqui Itacoara, que está na porção oeste, junto ao rio Pirai, sendo 
um sambaqui fluvial. 

Cerca de 25% destes sítios estão em áreas urbanas ou muito próximos delas (sambaquis Morro do Ouro, Guanabara I e II, Rio Comprido, 
Rua Guaira, Espinheiros I e II, Ilha dos Espinheiros I, II e IV, Cubatãozinho, Rio Velho II), cercados por grandes loteamentos, metade em terrenos 
públicos. Estes sítios muitas vezes são as únicas áreas verdes dos bairros e espaços de lazer. Alguns sambaquis em áreas privadas foram adotados 
por meio do projeto Adote um Sambaqui de 1990 ainda hoje em vigor para alguns sítios. 

Tendo em vista a Lei Orgânica acima mencionada, o MASJ realiza uma série de atividades em prol da proteção dos sítios do município 
entre elas vistorias periódicas com notificação ao IPHAN das irregularidades e ações educativas. Atualmente está em andamento o projeto Plano 
de Gestão dos Sambaquis de Joinville em que cada um dos sítios, com prioridade aos da área urbana, está sendo avaliado individualmente.

Não obstante, ao longo dos anos alguns problemas de conservação têm sido identificados em alguns sítios. A pesquisa de Oliveira (2001) 
foi o primeiro e o principal trabalho de avaliação do estado de conservação dos sambaquis de Joinville. Segundo ele, os fatores de degradação 
dos sambaquis de Joinville eram abrasão, erosão acelerada zoógena, erosão acelerada antropogênica, destruição mecânica, deposição de resíduos 
sólidos, edificação, sendo o mais frequente a destruição mecânica (ocorrendo 57% dos sítios). Passados quase 20 anos do estudo de Oliveira, os 
problemas por ele identificados ainda ocorrem.  Em visita recente a sítios da área urbana com alunos do primeiro ano do curso de História da Uni-
ville, constou-se a deposição de lixo (deposição de resíduos sólidos), que indicam o uso dos espaços para o descarte de materiais. Em alguns sítios 
pode-se perceber que eram frequentados por moradores de rua que levavam o material para lá.

Todas estas evidências nos levam a questionar a relação que existe entre os moradores do entorno dos sítios arqueológicos. Mesmo que 
não sejam os responsáveis diretos pelas condições dos sítios a situação indica que a comunidade não tem conseguido se organizar para exigir que 
a municipalidade, em última instância a responsável pela proteção dos sítios, ações para solucionar os problemas.

O que tem impedido que todos os sambaquis em área urbana de Joinville encontrem-se em bom estado de conservação sendo utilizados 
plenamente pelas comunidades? Por que, passados quase 50 anos desde sua inauguração em 1972, o Museu de Sambaqui não conseguiu ainda 
garantir uma boa relação entre comunidades e sítios arqueológicos. Pesquisas devem ser feito no sentido de buscar compreender este processo.

O fato é que no caso dos sambaquis de Joinville vemos que a existência de legislação não tem garantido o pleno gozo dos direitos culturais 
da comunidade.

3. Considerações Finais

A constitucionalização do patrimônio arqueológico brasileiro não é uma novidade. Este é um campo do patrimônio cultural que vem rece-
bido uma relativa atenção legislativa desde anos 60, em especial pela pressão dos órgãos de proteção internacional, como UNESCO e até mesmo 
a mobilização do IPHAN. Em geral, a grande dificuldade em se compreender o patrimônio arqueológico no Brasil esparra na própria falta de 
informação sobre os sítios arqueológicos, sobre a própria materialidade dos seus estudos e, especialmente, a ausência de uma política patrimonial 
duradoura e eficiente que vise preservar e conservar sítios arqueológicos e sambaquis, enfim a cultura material, respeitando suas próprias carac-
terísticas.

A falta de incentivo para as pesquisas arqueológicas, somadas à falta de profissionais habilitados ao exercício da atividade de arqueologia 
também pesaram e, ainda, pesam no desconhecimento e nas lacunas abertas nos posicionamentos destes profissionais quando demandadas. O co-
nhecimento da arqueologia não é um saber instrumentalizado dentro de laboratórios em universidades ou de sítios escondidos dentro de florestas 
ou cavernas. Pelo contrário. Os sítios ou, no caso ventilado, os sambaquis, encontram-se nos centros urbanos, no caminho traçado de estradas, no 
leito de rios, no desenho de futura barragens. É no encontro entre passado e presente que a atuação da arqueologia se faz necessária com àquele 
profissional capaz de mediar o valor patrimonial do passado e as possibilidades do futuro. Um profissional que precisa ser ouvido nas tomadas de 
decisões estratégicas e, principalmente, nas políticas públicas. Um profissional e um conhecimento que se tornam essencial para o Direito.
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No caso ventilado, a cidade de Joinville foi formada em conjunto com 42 sambaquis. Uma região de manguezais, em que seu espaço urbano 
se divide com seu patrimônio arqueológico, infelizmente, em alguns casos de forma pouco harmoniosa. Embora o poder público tenha constituído 
desde os anos 90 uma lei orgânica de proteção dos Sambaquis, e a formação do MASJ nos anos 70, como uma referência nacional ainda hoje, os 
problemas de avolumaram.

Se, por um lado, houve o incentivo para a investigação e pesquisa (embora considerado precário ou insuficiente), se houve a formação do 
museu como centro de referência e guarda (e aqui outra questão sobre o estado do acervo). Por outro, ainda sobram desafios de gestão para a pre-
servação de fato dos sambaquis frente aos desafios da vida urbana, como a violência (aumento de denúncias de vadiagem e uso de entorpecentes), 
depósito de lixo clandestino e desconhecimento da importância dos sambaquis para a comunidade.
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DIREITO DO PATRIMÔNIO CULTURAL NA ERA DA INFORMAÇÃO: BENS DIGITAIS E A TUTELA 
JURÍDICA

Adrian Gabriel Fideles Paixão1

Bruna Teixeira Kai2

Resumo

Este artigo se estrutura a partir da análise de dois microssistemas jurídicos: o Direito do Patrimônio Cultural e o Direito Digital. O primeiro, tute-
lando expressões, materiais e imateriais, de relevância da cultura brasileira, em última análise a compreensão do presente como produto histórico 
de um passado. O segundo emergindo como condição necessária de tutela jurídica em face das transformações contínuas produzidas pela evolução 
tecnológica. Em última instância, a compreensão do presente como fluidez, dinamicidade e complexidade contínuos, tendentes à produção de um 
futuro onde a virtualidade, a intangibilidade e a presença massiva serão constantes da tecnologia, influindo substancialmente nas relações sociais 
e jurídicas, demandando cada vez mais respostas resolutivas, concisas, céleres e adaptáveis por parte do Direito frente aos conflitos. Ao conjugar 
esses dois microssistemas, objetiva-se compreender os bens digitais, suas possibilidades e limitações enquanto expressão relevante da cultura, ou 
seja, enquanto patrimônio cultural e, subsumindo-os aos institutos de tutela do Patrimônio Cultural, encontrar, havendo compatibilidade, o que 
lhe confira melhor tutela, ou mesmo se haveria a necessidade de desenvolvimento de um novo instituto jurídico que confira tutela efetiva, ampla 
e eficaz aos bens digitais, que se afiguram como o novo meio de produção, sistematização e reprodução da cultura.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural Imaterial; Direito Digital; Bens Digitais; Patrimônio Digital; Tutela Jurídica

1 Introdução

A Revolução Industrial modificou o mundo. A informática, a cibernética e as telecomunicações revolucionaram as relações humanas e 
interviram substancialmente na relação das pessoas entre si e com o meio que as circunda. Caíram as fronteiras físicas, geográficas, linguísticas e 
culturais. Um universo de possibilidades se formou através do ambiente virtual, entretanto, essa imensidão de possibilidades gera uma infinidade 
de novas situações que resultam em relações relevantes à ciência jurídica, na forma de direitos, deveres, conflitos e demandas, que ensejam res-
postas efetivas do Direito, propiciando a resolução dos conflitos, atendimento das demandas e garantia dos direitos e deveres socialmente conven-
cionados e político-juridicamente positivados. 

Em meio à sociedade da Era da Informação, onde tudo se adapta, se constrói, destrói e se refaz com rapidez, complexidade e dinamicidade, 
mudanças também se mostram necessárias à ciência jurídica com o intuito de acompanhar a sociedade e suprir as demandas a ela concernentes. A 
partir desta percepção inicial, uma problemática começou a se formar: Como compatibilizar o Direito do Patrimônio Cultural com esta realidade 
cada vez mais mediada pela tecnologia e virtualidade? Como a ciência jurídica vem tratando do ambiente virtual, da tecnologia e as alterações por 
estas produzidas no meio social, por conseguinte, na esfera jurídica?

Dessas inquietações, uma imersão no Direito Digital e no Direito do Patrimônio Cultural se sucedeu, proporcionando a formulação de 
uma problemática mais concisa, determinada e contundente: Pode-se tutelar os bens digitais por meio do Direito do Patrimônio Cultural? Se sim, 
como deve se dar essa tutela? Com estas questões emergiu este artigo, cuja proposição é operacionalizar os subsistemas jurídicos do Direito do 
Patrimônio Cultural e do Direito Digital de maneira a resultar em um Direito do Patrimônio Cultural Digital, que permita a tutela eficaz e efetiva 
das expressões culturais no meio virtual, produzidas através dos bens digitais. 

Assim, a partir da operacionalização desses dois microssistemas jurídicos, se prosseguirá a investigação com o fito de identificar os meca-
1  Graduando em Direito na Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: adrian.paixao@aluno.ufop.edu.br
2  Graduanda em Direito na Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: brunatkai@gmail.com
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nismos de tutela a serem empregados em se tratando de bens culturais digitais, de modo a efetivar a proteção jurídica ao patrimônio cultural digital.

2 Direito Do Patrimônio Cultural

2.1  Contexto Histórico do Direito do Patrimônio Cultural 

O Direito do Patrimônio Cultural emerge como resultado necessário do alargamento e aprofundamento conteudístico do conceito de Pa-
trimônio. No ocidente, especificamente nos países adeptos da civil law, tradição jurídica de origem romano-germânica, o conceito de patrimônio 
passa por um processo evolutivo, ampliando-se quanto às realidades que abarca e descreve, caminhando do âmbito estritamente privado, indivi-
dual, para o âmbito público, coletivo.

O conceito de patrimônio surge em Roma, vinculado fortemente aos conceitos de pai, família e pátrio poder. Tendo em vista que apenas 
quem detinha poder econômico e/ou político podia ser titular de patrimônio, em sua gênese, tal conceito possuía caráter aristocrático, segregador 
e privatista. Patrimônio era tudo que estava sob os plenos poderes do senhor e por este pudesse ser legado via testamento. Imbricado ao direito de 
propriedade romano, o patrimônio servia à garantia e consecução de interesses da aristocracia patriarcal romana.

Com a ascensão do catolicismo como religião oficial e a supressão das religiões pagãs, especialmente no decorrer da Idade Média, o 
conceito de patrimônio é ampliado, imbuído também de significações de cunho religioso, mas ainda mantém um caráter aristocrático. Patrimônio 
passou a compreender não só aquele decorrente do direito de propriedade, mas também o de cunho religioso que era composto dos objetos, relí-
quias e locais de culto religioso coletivo, abarcando assim proprietários e não proprietários.

A partir do Renascimento, que tinha como uma de suas premissas a retomada e valorização da antiguidade greco-romana, além do humanis-
mo como contraposição aos valores religiosos, o conceito de patrimônio passa a compreender também os objetos e relíquias concernentes àquele 
período, que começam a ser objeto de busca, guarda e acumulação em coleções, originando os antiquários. O surgimento da imprensa estimulou 
a reprodução de clássicos da literatura, filosofia, matemática e outras áreas, além da catalogação, representação e estudo de relíquias e vestígios 
daquele período.

Contudo, é a partir da modernidade, mais precisamente do surgimento dos estados nacionais, que o conceito de patrimônio sofre as trans-
formações que possibilitarão o nascimento do direito do patrimônio cultural. Nesse contexto, a revolução francesa é a pioneira no movimento 
de esfacelamento do antigo regime e constituição dos estados nacionais. Entretanto, a maioria desses estados nascentes era composta de grupos 
heterogêneos, com línguas e culturas diversas. Era necessário o desenvolvimento de meta-narrativas abrangentes que dessem conta de formar uma 
identidade comum, que produzisse uma consciência coletiva homogênea, resultando em nações coesas, capazes de subsistir e se desenvolver. Ou 
seja, os estados-nação que emergiam precisavam produzir seus cidadãos, suprimindo as diferenças em torno do “cidadão francês” ou “cidadão 
espanhol” homogêneo, para que todos os indivíduos se identificassem, ainda que de forma precária.

É nessa conjuntura que o conceito de patrimônio adquire um novo conjunto de significações, que será decisivo para a possibilidade do 
Direito do Patrimônio Cultural. É o patrimônio, conjuntamente com a escola, um dos grandes responsáveis pelo processo de forja dos cidadãos 
dos estados nacionais. Novamente a França serve de exemplo, posto que durante a revolução francesa, montou-se uma comissão responsável 
pela proteção de monumentos que representassem a incipiente Nação Francesa. Esse processo não era somente de preservação, mas também de 
segregação e exclusão, na medida em que através da escolha dos monumentos a serem preservados, escolhia-se também os elementos que seriam 
excluídos da meta-narrativa destinada a introjetar nos indivíduos as noções de pertencimento e de uma comum unidade de valores, língua e cultura, 
necessária à estabilização e coesão do estado-Nação emergente. Nesse momento, o conceito de patrimônio não mais se restringe ao âmbito privado 
do direito de propriedade, a significações religiosas ou ao colecionismo dos antiquários. Patrimônio passa a compreender os bens materiais, edifí-
cios e monumentos que consubstanciam valores e significados comuns à sociedade, que transmitem uma ideia de Nação.

A ênfase no patrimônio nacional alcança seu auge entre 1914 e 1945, período das duas grandes guerras mundiais, movidas por nacionalis-
mos. Nesse movimento, até os vestígios mais longínquos eram utilizados para a composição da nacionalidade, como vestígios dos romanos para 
os italianos (o feixe, símbolo romano, apropriado pelos nacionalistas italianos origina o termo fascismo) e vestígios dos germanos e gregos para 
os alemães.

O nacionalismo, assim como o imperialismo, se veem superados com o fim da Segunda Guerra Mundial e a criação da Organização das 
Nações Unidas (ONU) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em 1945. Ainda que em 1937, sob a 
égide da antiga Sociedade das Nações, a Conferência de Atenas tenha advogado a salvaguarda do patrimônio cultural da humanidade, é somente 
a partir do contexto do pós-guerra que se desenvolveram novas abordagens, mais abrangentes e menos restritivas no que tange aos conceitos de 
patrimônio e cultura. 
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A derrota dos governos autoritários, baseados em nacionalismos e o reconhecimento do Holocausto como genocídio, colocaram em xeque 
visões de mundo autoritárias, segregacionistas, preconceituosas, higienistas e limitadoras. Com isso, abriu-se espaço para a inclusão de novos 
agentes e grupos sociais no contexto internacional, o que indicava a falência do conceito até então utilizado de patrimônio, homogêneo, massifica-
dor e excludente. Além disso, os traumas deixados pelos governos totalitários reforçaram a necessidade da diversidade de sujeitos e grupos sociais 
no interior das sociedades. Esse movimento de abertura e inclusão da diversidade propiciou o florescimento e desenvolvimento de movimentos 
sociais, pelos direitos civis, meio ambiente, reconhecimento da diversidade em seus vários aspectos, pela emancipação feminina, etc.

Essa plêiade de sujeitos e interesses, que agora pleiteavam na arena pública seu reconhecimento e o atendimento de suas demandas, lança-
va ao chão a ideia homogênea de unidade nacional. Despertando, então, a ampliação do conceito de patrimônio, que agora passaria a refletir não 
um ideal de cultura uníssono, estanque, homogêneo e uniformizante, mas a cultura real em toda sua diversidade, multiplicidade e dinamicidade, 
refletora de uma constelação de valores concernentes aos mais variados grupos existentes na sociedade e composta pelos resultados do trabalho 
humano, assim como pela natureza.

Um processo de maior interação entre os países, fóruns de discussão, congressos internacionais e tratados de cooperação sobre os mais 
diversos temas contribuíram para a elevação da diversidade humana e ambiental à categoria de valor universal a ser promovido e impulsionado. 
Alimentando, então, o surgimento, no interior dos Estados, de novas possibilidades e variedades de âmbitos patrimoniais, que tornam crescente a 
participação dos próprios cidadãos na criação e gestão do “Patrimônio Cultural”.

Por conseguinte, mister se faz trazer à baila uma conceituação de patrimônio cultural que represente toda a realidade abarcada por este 
conceito na atualidade.

2.2  Conceito De Patrimônio Cultural 

A construção do conceito de Patrimônio Cultural abrange a abordagem de aspectos interdisciplinares, sendo necessário conhecimento de 
outras áreas, como a sociologia, antropologia, história e diversas áreas do próprio Direito. Isso decorre da própria natureza da cultura, que se de-
senvolve de forma dinâmica e em um contexto de diversidade e complexidade, além da evolução do conceito de patrimônio e propriedade tratada 
anteriormente.

É importante, primeiramente, tratar do conceito de bem cultural. Segundo Souza Filho (2011, p.36), “bem cultural é aquele bem jurídico 
que, além de ser objeto de direito, está protegido por ser representativo, evocativo ou identificador de uma expressão cultural relevante”. Ainda, 
conforme Carlos Magno de Souza Paiva:

Bem cultural é um significado contido em uma expressão cultural, material ou imaterial, podendo ser ainda uma memória cultural, legitimamente 
considerado e consolidado como um valor cultural representativo e expressivo para uma comunidade local, regional ou global, e cuja tutela se 
orienta pela Constituição da República de 1988. (PAIVA, 2014, p.170) 

É evidente que antes mesmo de ser objeto do Direito, o bem cultural já é um elemento da cultura eleito como representativo dos valores 
de uma comunidade, portanto essa eleição não pode ser pautada apenas em conhecimentos técnicos ou representar apenas a vontade e valores de 
alguns poucos indivíduos. Este é o primeiro elemento a se considerar para a determinação do que é o Patrimônio Cultural.

A partir destes conceitos, a tendência é dizer que patrimônio cultural é simplesmente a soma de bens culturais de um lugar ou comunidade. 
Mas conforme exposto pelo professor Carlos Magno de Souza Paiva em aula ministrada na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), o patri-
mônio cultural não é apenas a soma dos bens culturais, mas a interação desses bens culturais e seu significado conjunto, destacando o aspecto da 
diversidade. 

O professor aponta ainda alguns elementos para a determinação do que é o patrimônio cultural a ser tutelado pelo Direito, ressaltando que 
este “também decorre de um senso comum de pertencimento e reciprocidade, consolidado no tempo, e imbuído de uma noção de tutelabilidade”. 
(PAIVA, 2014, p.70)

O patrimônio cultural não se constitui por modismo temporário de um bem cultural, por isso deve ser construído e consolidado no tempo de 
forma dinâmica. Ele deve ser passível de tutela jurídica, mas também deve incitar na comunidade a noção de tutela, salvaguarda. Outro elemento 
relevante é a conformidade com a Constituição Federal, ou seja, não pode ser patrimônio cultural algo que é contrário aos preceitos constitucionais. 

A Constituição Federal de 1988 não estabeleceu um conceito formal de patrimônio cultural, mas indicou elementos que devem compor a 
sua definição, conforme expõe Rodrigues (2016). É o reconhecimento, portanto, do pluralismo do patrimônio e da possibilidade de sua definição 
pela própria comunidade, já que a Constituição não vincula a condição de patrimônio cultural ao prévio reconhecimento por lei ou ato administra-
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tivo, como podemos observar:

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. (BRASIL, 1988)

A partir dessas reflexões e combinando os elementos propostos por Paiva (2014), é possível estabelecer um conceito de patrimônio cultural 
que reflita a contemporaneidade e seja funcional ante o objetivo deste artigo. Deste modo, pode-se compreender Patrimônio Cultural como con-
junto de bens, materiais e imateriais, que congregam significados relevantes para uma comunidade, efetiva e/ou potencialmente; consolidados no 
tempo; que não contrariam a Constituição e possuem uma noção comum de tutelabilidade. 

Deste conceito, percebe-se uma infinidade de situações que podem ser tuteladas pelo Direito do Patrimônio Cultural: o meio ambiente, os 
sítios arqueológicos, os bens históricos, artísticos, culturais, as práticas, saberes, celebrações e modos de fazer. Todas as situações que perfaçam os 
critérios elencados alcançam o status de patrimônio cultural, sendo, portanto objeto da tutela do microssistema jurídico do Direito do Patrimônio 
Cultural.

Apresentado o Direito do Patrimônio Cultural, necessário à operacionalidade do estudo do objeto deste artigo, sendo este os bens digitais, 
faz-se premente a exposição do arcabouço conceitual concernente ao Direito Digital, parte da moldura de trabalho. 

3 Direito Digital

3.1  Contexto Histórico Do Direito Digital

A Revolução Industrial e Tecnológica modificou radicalmente o desenvolvimento e as relações humanas entre si e com o meio ambiente. 
Passando pelo surgimento das primeiras indústrias, a divisão do trabalho, novos sistemas de transporte e o desenvolvimento das telecomunicações. 
Até os dias atuais, com as mudanças de paradigma das ciências, evoluções no campo da genética e principalmente com o desenvolvimento da 
informática, abriram-se novas possibilidades em diversos campos do conhecimento.

A dinamicidade, constância e rapidez dessas mudanças, interferiram profundamente nas relações humanas, especialmente nas relações 
sociais, criando novas demandas no âmbito jurídico. As mudanças tecnológicas que mais repercutiram no Direito foram o computador (1936) e a 
Internet (1990), que reduziram os obstáculos geográficos, interferiram substancialmente nas relações comerciais entre os países, na produção de 
bens e serviços, na comunicação, na geopolítica, na troca de informações, etc.

No entanto, a mudança mais profunda trazida pela revolução tecnológica foi a Internet. A rede mundial de computadores propiciou a for-
mação de um “ambiente virtual”. Virtual porquanto não se dá no ambiente físico, mas apenas no contexto da utilização de eletroeletrônicos, como 
computadores, smartphones, tablets, notebooks e congêneres, conectados a Internet.

As relações interpessoais, transpostas para esse ambiente virtual, sem fronteiras geográficas, linguísticas, culturais ou físicas, necessitavam 
de novas formas de tutela jurídica, dadas as suas peculiaridades. As primeiras mudanças jurídicas voltadas à tutela de relações no ambiente virtual 
foram as que versavam acerca das relações comerciais, financeiras e tributárias entre os países. 

Os institutos jurídicos dos contratos e das obrigações dentro do direito privado nos ordenamentos jurídicos dos países da civil law foram 
os primeiros a sofrerem modificações para se adequarem à nova realidade. Em sequência, os direitos da personalidade, em especial os direitos 
autorais, o direito do consumidor, o direito financeiro e o tributário incorporaram modificações para se compatibilizarem com os novos contextos 
emergentes. Gradualmente, todos os microssistemas jurídicos foram se transformando de modo a se adaptarem às exigências de uma realidade 
cada vez mais mediada pela tecnologia e virtualidade das redes. 

Deste modo, o Direito Digital, em função dessa dinâmica própria que o ambiente virtual coloca, se pauta primordialmente pelos costumes, 
por princípios que lhe são próprios, combinados a releitura de outros já existentes antes da “era digital”, regendo-se fundamentalmente pelos prin-
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cípios da autorregulação e do uso de ferramentas de mediação, conciliação e/ou arbitragem na resolução de conflitos. Nesse sentido, o Direito Di-
gital não emerge como um novo Direito, mas como evolução e adaptação do Direito existente as demandas de uma realidade cada vez mais virtual. 
Apenas a título didático e topológico se coloca o Direito Digital como um microssistema próprio, porquanto composto por um regramento legal 
que lhe é próprio, além de uma sistemática e principiologia que dão conta de suas especificidades em relação aos demais microssistemas jurídicos.

O Direito Digital hoje possui a responsabilidade de determinar como as próximas gerações procederão para garantir a segurança jurídica 
em suas relações. Daí a importância de seu estudo e a percepção de uma faceta educacional intensa em seu estudo e aplicação, especialmente no 
âmbito escolar, posto que a melhor maneira de prevenir e evitar possíveis incidentes é a preparação dos jovens para se protegerem adequadamente 
no cenário Digital e serem usuários digitalmente corretos e conscientes. (PINHEIRO, 2016)

Por conseguinte, pode-se traçar uma conceituação de Direito Digital como sendo o microssistema jurídico responsável pela tutela das 
relações jurídicas mediadas pelo ambiente virtual, que por sua dinamicidade, celeridade, adaptabilidade, fluidez e virtualidade, demanda arcabou-
ços normativos, procedimental e operacional próprios, com vias a atender efetiva e eficientemente as demandas jurídicas emergentes desse novo 
espaço de interação social, produção de bens, serviços, construção e reprodução de saberes e culturas.

Tendo em vista que o Direito Digital relê, reinterpreta e ressignifica conceitos para que estes se funcionalizem frente às suas especificida-
des, há um conceito central dentro do Direito Civil, que o Direito Digital assume e adapta, sendo este o conceito de bem.

3.2  Conceito de Bem Digital

A evolução social que se deu em função da própria evolução digital criou novas demandas para o Direito: são necessários novos estudos, 
novos conceitos, interpretações e instrumentos. O Direito Digital vem propiciar uma nova forma de compreensão e interpretação de situações 
fáticas que agora ocorrem no meio ambiente virtual. Para viabilizar sua operabilidade, são necessários conceitos, como o de bem digital, que pela 
sua relevância social, possui também relevância jurídica.

No âmbito do Direito Civil, de acordo com os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves (2012), bens são espécie do gênero coisa, mate-
riais ou imateriais, suscetíveis de apropriação, transmissão e disposição, de conteúdo patrimonial, economicamente apreciáveis. Mas verificaremos 
que no contexto digital, não haverá necessariamente esta economicidade.

Há diversas nomenclaturas utilizadas para se referir aos bens digitais, como ativos digitais, bens tecnodigitais e, em outros países, como 
Estados Unidos, também é comum utilizar “digital assets” ou “digital property”. Preferimos adotar a nomenclatura de “bem digital”. Segundo 
Lacerda (2016, p. 73), bens digitais seriam “aqueles bens incorpóreos, os quais são progressivamente inseridos na Internet por um usuário, con-
sistindo em informações de caráter pessoal que trazem alguma utilidade àquele, tenha ou não conteúdo econômico”.

Assim como o mundo não-virtual, o ambiente virtual comporta aspectos econômicos e existenciais, ou seja, de caráter patrimonial e liga-
dos a direitos da personalidade. Desta forma, ainda de acordo com Lacerda (2016), é possível construir categorias de bens digitais: bens digitais 
patrimoniais e bens digitais existenciais, podendo ter também bens de caráter misto. 

Os bens digitais patrimoniais são aqueles capazes de gerar repercussões econômicas imediatas quando são inseridos em rede, enquanto 
os bens digitais existenciais geram repercussões extrapatrimoniais e o tipo patrimonial-existencial une características dos dois, podendo se tornar 
mais comum devido à facilidade de monetização das manifestações no ambiente virtual.

Apresentamos ainda outra proposta de conceituação:

“Bens Digitais” são definidos amplamente e não exclusivamente para incluir a variedade de bens informacionais intangíveis associados com o 
online ou mundo digital, incluindo: perfis em redes sociais (em plataformas como Facebook, Twitter, Google+ ou LinKedIn); e-mail, tweets, base 
de dados, etc.; dados virtuais de jogos (ex. itens comprados, achados ou construídos em mundos como o Second Life, World of Warcraft, Linea-
ge); textos digitalizados, imagens, músicas ou sons (ex.; vídeos, filme, e arquivos de ebook); senhas da várias contas associadas com as provisões 
de bens digitais e serviços, também como consumidor, usuário ou comerciante (ex., do eBay, Amazon, Facebook, YouTube); nome de domínio; 
segunda ou terceira personalidade dimensional relativos a imagens ou icons (como os icons usados no Live Journal ou avatares no Second Life); 
e a epopeia dos bens digitais que emergem como mercadoria capaz de ser atribuído valor (ex. “zero day exploits” ou erros em softwares cujos 
antagonismos possam ser explorados” (EDWARDS; HARBINJA, 2013, apud ALMEIDA, 2017, p.37)

Dessa forma, verificamos como o conceito de bem digital pode ser amplo. É importante pontuar que bens digitais e bens virtuais são 
frequentemente usados como sinônimos, mas há uma diferenciação, mesmo que ambos sejam produtos da informação e do crescimento de redes 
digitais, estando relacionados por serem intangíveis e consistirem em bytes armazenados na mídia digital, conforme Bertasso (2015) apresenta.
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Nesse sentido, os bens digitais são um conjunto de informações atualizadas, intangíveis, representados por cadeias armazenadas de bytes 
que representam produtos do mundo real, que seriam armazenados e distribuídos em formato digital. Metadados também são considerados bens 
digitais, pois são dados que descrevem ou que compõem outros dados, sendo essenciais para assegurar que os dados se mantenham e continuem 
acessíveis no futuro.

Já os bens virtuais são cadeias de bytes e produtos armazenados e distribuídos em forma apenas digital, criados no contexto do mundo ou 
comunidade virtual. Um exemplo seriam os bens virtuais em jogos multiplayer, como casas, mobiliário e equipamentos no contexto do jogo, que 
não podem ser materializados ou transferidos para o mundo real, mas que são comumente negociados em troca de dinheiro real.

Ante o exposto, encontram-se elementos suficientes para estabelecer um conceito consonante aos fins deste artigo, englobando os diferen-
tes aspectos em um gênero amplo de bem digital. Deste modo, bens digitais são um conjunto de informações intangíveis, representados por cadeias 
de bytes, armazenados, distribuídos ou criados em formato digital, podendo ter caráter econômico e/ou existencial.

3.3  Direito Digital e Direito do Patrimônio Cultural: Aproximações e Distanciamentos

Situando estes dois microssistemas jurídicos no tempo, percebe-se que se desenvolvem e florescem contemporaneamente, no decorrer dos 
séculos XX e XXI. Ambos recebem os influxos do Direito Internacional, em especial os tratados, convenções e cartas, produzidos pela UNESCO 
e/ou resultantes de conferências temáticas internacionais, com caráter compromissório para os países que os subscrevem, influindo nos ordena-
mentos jurídicos internos desses países. 

O Direito do Patrimônio Cultural, porquanto opera na interface entre os Direitos Público e Privado, e o Direito Digital enquanto se vale de 
adaptações, reinterpretações e releituras de institutos dos Direitos Público e Privado, figuram como microssistemas sui generis, demonstrando que 
a separação entre os Direitos Público e Privado não é estanque, definitiva, mas fluida, podendo ser definida como um espectro, no qual em cada 
polo se encontra um destes, e cada um dos microssistemas jurídicos se dispõe dentro do espectro em pontos com graus diferentes de aproximação 
e distanciamento entre um e outro. 

No que diz respeito a seus respectivos objetos de tutela, Direito do Patrimônio Cultural e Direito Digital se aproximam, na medida em que 
ambos tutelam bens imateriais, intangíveis, mas ao mesmo tempo se distanciam, posto que o conteúdo desses bens difere entre os microssistemas. 
Enquanto no Direito do Patrimônio Cultural, a delimitação dos bens a serem tutelados perpassa pelo binômio valor/não valor cultural, mediante o 
cumprimento dos requisitos elencados pelo professor Carlos Magno, no Direito Digital a delimitação dos bens a serem tutelados se compõe pelos 
binômios valor/não valor econômico (bens digitais patrimoniais), expressão/não expressão (bens digitais existenciais) potencial/não potencial 
econômico (bens digitais mistos) a partir da verificação do caráter patrimonial e da suscetibilidade de apropriação, transmissão e disposição dos 
mesmos.

Na seara do regramento normativo, estes se afastam, posto que operam em graus diferentes de liberdade normativa. O Direito do Patrimô-
nio Cultural, com sede constitucional e regramento infralegal sedimentado, no prisma dogmático se apresenta estável, sem variações ou grandes 
alterações legislativas. Na seara judicial possui um controle normativo e resolução de conflitos robusto, com volume jurisprudencial considerável.

Por outro lado, o Direito Digital, em razão de suas peculiaridades, apresenta como características fundamentais o autorregramento e o ca-
ráter comunitário, posto que destes necessita para acompanhar efetivamente as mudanças contínuas no meio virtual. Em razão disso, no âmbito da 
dogmática, não há muita produção legislativa direcionada ao Direito Digital, apenas o necessário à compatibilização entre meio real e meio virtual 
e a uniformização de condutas no âmbito virtual com vias a garantir a segurança jurídica, uma vez que o trâmite legislativo não possui a celeridade 
necessária para adequar-se em tempo hábil as comutações no meio virtual. 

Assim, a produção normativa do Direito Digital se concentra no autorregramento e nos costumes como meios, sendo a arbitragem, a me-
diação e a conciliação as formas usuais de controle normativo e resolução de conflitos, em função da flexibilidade e rapidez que o Direito Digital 
demanda. Deste modo, enquanto no Direito do Patrimônio Cultural há volume normativo menor, mais enxuto e temporalmente sedimentado, no 
Direito Digital há baixo volume normativo legislativo, porém vasto volume normativo derivado do autorregramento e caráter comunitário da pro-
dução normativa no âmbito jurídico digital. Percebe-se, portanto, a necessidade de realizar novos estudos contínuos em ambos os campos, além 
de regulamentação legislativa que acompanhe as novas demandas especialmente no âmbito digital. 

A partir da análise de ambos os microssistemas, o presente estudo se propõe a verificar uma possível conexão entre eles e a existência de 
um Patrimônio Cultural Digital.
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4 O Patrimônio Cultural Digital: Bens Digitais Como Patrimônio Cultural

A partir de todas as reflexões e conceitos propostos anteriormente, é possível analisar a possibilidade de bens digitais serem considerados 
patrimônio cultural. Compreendendo os bens digitais como um conjunto de informações intangíveis, representados por cadeias de bytes, armaze-
nados, distribuídos ou criados em formato digital, de caráter econômico ou existencial, percebe-se que não há obstáculos para que sejam conside-
rados patrimônio cultural, ao menos tecnicamente.

Compreendendo, ainda, o Patrimônio Cultural como conjunto de bens, materiais e imateriais, que congregam significados relevantes para 
uma comunidade, efetiva e/ou potencialmente; consolidados no tempo; que não contrariam a Constituição e possuem uma noção comum de tute-
labilidade, basta que os bens digitais se encaixem nesses elementos.

Mesmo que tenha apenas um potencial significado para uma comunidade, ainda não reconhecido pela mesma, é possível que seja patrimô-
nio cultural, visto que não é um requisito o reconhecimento formal por instituições ou pelo poder público, mas também não será todo e qualquer 
bem digital que será considerado efetivamente patrimônio.

Por sua natureza intangível, sendo um bem imaterial, é possível afirmar que o bem digital se aproxima mais da ideia de Patrimônio Cultu-
ral Imaterial, que abrange as representações e expressões culturais, tradições, conhecimentos e técnicas de comunidades, que não estão gravados 
necessariamente em objetos materiais, mas na vida das pessoas, tendo caráter dinâmico e vivo. 

A partir do conceito exposto na Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO, de 2003, percebemos que o 
elemento essencial é o significado relevante para a comunidade, relacionado à sua própria identidade:

Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, 
objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como 
parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado 
pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e 
continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. (UNESCO, 2003b)

Então, reconhecendo a possibilidade de ser o bem digital considerado Patrimônio Cultural Imaterial, ressaltamos que a existência de um 
Patrimônio Cultural Digital já é admitida em âmbito mundial, pois além da Convenção apresentada, a UNESCO, também em 2003, lançou a Carta 
sobre a Preservação do Patrimônio Digital, por meio do programa Memória do Mundo.

Nesta Carta, reconhece-se que os recursos digitais de informação e expressão são cada vez mais produzidos, distribuídos e acessados, 
criando um novo “legado”: o patrimônio digital, que oferece oportunidades ampliadas e dinâmicas para criação, comunicação e compartilhamento 
entre os povos, sendo uma questão de interesse mundial.  Além disso, já é reconhecido o risco de se perder este patrimônio pela rápida obsoles-
cência de hardware e software, incertezas sobre recursos, responsabilidade e métodos para manutenção e preservação, além da falta de legislação 
de apoio e políticas de suporte.

De acordo com a definição na citada Carta: 

O patrimônio digital consiste em recursos únicos de conhecimento e expressão humanos. Ele abrange recursos culturais, educacionais, científicos 
e administrativos, bem como informações técnicas, jurídicas, médicas e outras, criadas digitalmente ou convertidas em formato digital a partir 
de recursos analógicos existentes. Onde os recursos são “nascidos digitais”, não há outro formato além do objeto digital. (UNESCO, 2003a, p.1, 
tradução nossa)

Observamos duas categorias de patrimônio digital: de gênese e de duplicação, conforme termos usados por Reis, Serres e Nunes (2016). O 
patrimônio cultural de gênese é criado virtualmente e o de duplicação é replicado a partir de um bem original analógico, sendo correspondentes à 
diferenciação feita anteriormente entre bens virtuais e bens digitais.

A Carta de Patrimônio Digital traz ainda um rol amplo e exemplificativo de “materiais digitais”, ao indicar entre eles uma ampla e crescente 
gama de formatos, compatível ao conceito proposto de bens digitais neste artigo:

Os materiais digitais incluem textos, bancos de dados, imagens estáticas e em movimento, áudio, gráficos, software e páginas da Web, entre uma 
ampla e crescente gama de formatos. Eles são geralmente efêmeros e exigem produção, manutenção e gerenciamento intencionais para que sejam 
mantidos. (UNESCO, 2003a, p.1, tradução nossa)
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Esta característica de efemeridade no ambiente virtual é mais visível devido ao próprio funcionamento do meio, visto que os bens digitais 
podem ser criados, modificados e extintos com facilidade e rapidez. Estando em constante modificação, são bens “vivos” e dinâmicos devido a 
essa possibilidade de interação contínua, podendo constituir um patrimônio cultural cada vez mais representativo e inclusivo, além de complexo 
e plural.

No universo digital, a salvaguarda do patrimônio cultural precisa adotar outras formas, visto que a própria possibilidade de interação contí-
nua é elemento essencial para a construção do significado do patrimônio para a comunidade. Portanto, a salvaguarda e preservação não significam 
manter os bens e significados intactos e estáticos, mas permitir o acesso continuado, por tempo indeterminado, podendo acontecer diversas ressig-
nificações concomitantemente à preservação da memória social.

Diante dos desafios para a salvaguarda do Patrimônio Cultural Digital, é necessário então analisar as possíveis tutelas jurídicas capazes 
de evitar o seu desaparecimento e a sua dominação ou homogeneização, de forma a garantir a representatividade plural do Patrimônio Cultural.

4.1  Instrumentos De Proteção

A Constituição Federal de 1988 prevê instrumentos de proteção do patrimônio cultural em um rol exemplificativo, destacando a participa-
ção da sociedade e a possibilidade de criação de outras formas de proteção: “Art. 216 § 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”. Analisaremos aqui a compatibilidade de alguns institutos a partir da natureza imaterial do Patrimônio 
Cultural Digital.

4.1.1  Tombamento

O tombamento é disciplinado pelo Decreto-lei nº25 de 1937, aplicado em âmbito nacional. É considerado o principal instrumento de pro-
teção de bens culturais materiais, móveis e imóveis, conforme prevê o próprio decreto e também o Iphan. Em seu art. 1º, dispõe o seguinte:

Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de 
interêsse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico. (BRASIL, 1937)

Em aula ministrada na Universidade Federal de Ouro Preto, o professor Carlos Magno de Souza Paiva conceitua tombamento como um ato 
administrativo do Poder Público federal, estadual ou municipal que declara a relevância cultural de um bem material, mediante a sua inscrição no 
Livro do Tombo correlato e constitui o seu regime jurídico especial, estabelecendo obrigações de fazer e não fazer, a título gratuito, destinados à 
sua preservação, conservação e valorização.

Por ter surgido em um contexto de criação de símbolos para formação de identidade da nação, o tombamento se volta para os bens mate-
riais, enfatizando monumentos e o patrimônio edificado a ser valorizado e conservado. O instituto estabelece algumas restrições permanentes em 
relação ao bem cultural, que não poderá ser livremente modificado ou destruído, normalmente relacionado à ideia de manter a “originalidade” e 
o significado histórico.

Considerando a natureza imaterial do Patrimônio Cultural Digital, além de sua dinamicidade, verificamos que o tombamento não é o ins-
trumento adequado para a salvaguarda do mesmo, já que sua previsão é de aplicação para bens materiais. Além disso, nos moldes atuais, as restri-
ções do tombamento não permitiriam a livre interação da comunidade e eventual ressignificação do patrimônio digital ao longo do tempo, sendo 
incompatível com sua natureza.

4.1.2  Inventário

O inventário é um instrumento que envolve minuciosa pesquisa de identificação e descrição do bem cultural material ou imaterial, utilizan-
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do critérios técnicos, históricos, sociais e artísticos, permitindo a catalogação de suas principais características, tentando abranger toda a diversi-
dade existente. Pode ser utilizado como forma de produção e organização de informações patrimoniais e também como base para o planejamento 
de políticas de tutela. É expressamente reconhecido como um instrumento jurídico de proteção do patrimônio cultural na Constituição Federal, 
conforme art. 216, §1º, configurando, portanto, forma autônoma e autoaplicável de salvaguarda.

Ainda, de acordo com o Iphan, em seu site:

Os Inventários são instrumentos de preservação que buscam identificar as diversas manifestações culturais e bens de interesse de preservação, de 
natureza imaterial e material. O principal objetivo é compor um banco de dados que possibilite a valorização e salvaguarda, planejamento e pes-
quisa, conhecimento de potencialidades e educação patrimonial.

Apesar do seu reconhecimento como instrumento de tutela, há diversas dúvidas quanto aos seus efeitos e aplicabilidade, visto que não há 
legislação reguladora do inventário em âmbito nacional. Ainda assim, é possível afirmar ao menos que o inventário é compatível com a natureza 
imaterial e dinâmica do Patrimônio Cultural Digital, viabilizando sua identificação e catalogação, mesmo que não seja possível verificar sua efi-
cácia devido à ausência de regulamentação específica do instituto.

4.1.3  Registro

Também previsto na Constituição Federal, o instituto do registro é disciplinado em âmbito nacional pelo Decreto nº 3.551 de 2000. O re-
gistro é um instrumento legal de preservação, reconhecimento e valorização do patrimônio cultural imaterial que implica na identificação e produ-
ção de conhecimento sobre o bem cultural, documentando o passado e o presente da manifestação e suas diferentes versões pelos meios técnicos 
adequados e de forma a garantir acessibilidade ao público.

Ao serem registrados, os bens reconhecidamente relevantes pela comunidade recebem o título de Patrimônio Cultural Brasileiro e são 
inscritos em um dos quatro Livros de Registro, de acordo com as categorias estabelecidas no Decreto: celebrações, lugares, formas de expressão e 
saberes. Além disso, o Decreto prevê em seu art. 3º que outros livros de registro podem ser abertos para inscrição de bens culturais imateriais que 
não se enquadrem nos livros já definidos.

O objetivo do registro não é assegurar integridade física do bem como ocorre no tombamento, mas sim propiciar a continuidade do patrimô-
nio cultural imaterial com base na produção de conhecimento, documentação, valorização e apoio, por isso não produz restrições aos direitos dos 
envolvidos na manifestação do bem cultural. Há ainda a previsão de reavaliação do bem enquanto patrimônio cultural a cada 10 anos, de acordo 
com o art. 7º do Decreto, significando que a proteção do bem cultural imaterial se dá no presente, enquanto a experiência está em fluxo, portanto, 
sua mutabilidade e continuidade são definidas pela própria comunidade.

Nesse sentido, é importante ressaltar que o registro por si só não protege o bem de uma possível extinção, descaracterização ou interrupção 
da prática, visto que a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial consiste mais em documentação e acompanhamento do que efetiva intervenção, 
sendo essencial considerar o protagonismo da comunidade na definição e manutenção deste patrimônio.

Tendo como principal finalidade, portanto, manter a memória dos bens culturais e de sua trajetória ao longo do tempo, fomentando sua 
continuidade e garantindo amplo acesso ao público, o instituto do registro é compatível com a natureza do Patrimônio Cultural Digital, configu-
rando-se tecnicamente adequado para eventual aplicação, ainda sendo necessário estabelecer um plano de ações de salvaguarda e o estudo de sua 
eficácia neste campo.

Além disso, caso os instrumentos analisados não sejam suficientes, diante da necessidade, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 216, 
§1º prevê a possibilidade de se criar outros instrumentos de salvaguarda do patrimônio cultural, desde que se observem as competências para le-
gislar e demais preceitos constitucionais.

4.2  Tutela Jurídica

Dentre os institutos protetivos do Direito do Patrimônio Cultural, os que se adequam de modo a tutelar os bens culturais digitais são o re-
gistro e o inventário. No entanto, é o registro que dispõe de maior aptidão à tutela dos bens culturais digitais, em função de sua legislação possuir 
abrangência nacional, ditando normas gerais para implementação e funcionalização do mesmo, além de trazer normas abertas que permitem a 
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inclusão de novas formas de patrimônio cultural imaterial, sem a necessidade de alteração legal.

Desta forma, coloca-se o registro como possível instrumento primário de tutela dos bens culturais digitais, sem, contudo, descartar o in-
ventário, que dadas suas características de pesquisa, identificação e catalogação, sempre atravessadas pela interdisciplinaridade, é um instrumento 
complementar poderoso em conjunto com o registro. Além disso, é sensível a necessidade de outros instrumentos que confiram efetividade, eficá-
cia e praticabilidade à tutela jurídica dos bens culturais digitais em face de suas especificidades. 

A tutela jurídica dos bens culturais digitais perpassa, portanto, por estratégias múltiplas, que envolvem o tripé “energia, telecomunicações 
e tecnologia” (PINHEIRO, 2013), uma vez que sem uma dessas variáveis, torna-se inviável o acesso, usufruto, interação e transmissão dos bens 
culturais digitais. 

A conservação, restauração e manutenção no que tange a bens digitais, já vem sendo amplamente debatida e estudada nas ciências da 
informação e comunicação, como a biblioteconomia, a arquivologia e nas ciências sociais e aplicadas, pela museologia. Entretanto, devido à rele-
vância e influência constante que o meio virtual tem e continuará exercendo nas relações sociais, comerciais, na produção e reprodução da cultura, 
faz-se necessário que o Direito também procure debater, estudar e desenvolver meios de tutela das relações jurídicas que se sucedem cada vez mais 
através desse meio e resultam da própria interação com meio virtual. 

Nesse sentido é que se busca neste artigo o meio mais efetivo de tutela dos bens digitais culturalmente considerados e dotados de relevân-
cia, visando-se a produção de arcabouço jurídico que propicie segurança jurídica. Ante o exposto até o momento, proceder-se-á a algumas conside-
rações acerca de quais instrumentos de tutela jurídica dos bens digitais enquanto patrimônio cultural se deve desenvolver e como desenvolvê-los.

Nesta linha, percebe-se que o primeiro ponto a viabilizar a efetivação da tutela jurídica dos bens digitais pela via do patrimônio cultural é 
a garantia do acesso com qualidade à Internet, que hoje já é discutido como direito fundamental. O acesso à Internet é condição sine qua non de 
garantia do Direito do Patrimônio Cultural Digital, cuja forma primaz de exercício é o acesso. Sem acesso, o conjunto de significados expressos 
através destes bens se perderá rapidamente, tendo em vista a rápida obsolescência dos bens digitais. Não obstante, a garantia do direito à Internet 
parece compor pressuposto de existência do aqui proposto Direito do Patrimônio Cultural Digital. 

Porquanto imateriais por excelência, os bens digitais não se submetem a categoria tempo da mesma forma que os demais bens. O tempo 
afeta os bens digitais de forma indireta, posto que não ameaça sua existência, mas sua relevância, o que no meio virtual acaba por representar sim-
bolicamente a própria existência do bem. Ou seja, a obsolescência dos bens digitais se dá pela perda de relevância, não pela deterioração ou atraso 
tecnológico com vias a comprometer a existência e/ou funcionalidade do bem. O tempo afetará diretamente os bens digitais na medida em que 
atuar sobre o elemento tecnologia, que produz o suporte fático sobre o qual se constituem os bens digitais. É aqui onde se perfaz a obsolescência 
no seu sentido mais comum, o que inspira a percepção de outro elemento da tutela jurídica aos bens culturais digitais: a Tecnologia da Informação/
Informática (TI).

Da mesma maneira como os bens materiais e imateriais já consagrados no direito do patrimônio cultural brasileiro demandam uma inter-
disciplinaridade e atuação conjunta de áreas diversas do conhecimento no que tange a sua tutela, também os bens digitais como novos integrantes 
desse rol requerem a incorporação de outras áreas do conhecimento que deem o suporte necessário à garantia dessa tutela. A fim de dar esse su-
porte, se faz imprescindível a integração da TI para a proteção e salvaguarda do Patrimônio Cultural Digital. 

Serão os profissionais de TI os responsáveis tanto pela análise técnica dos bens digitais que pleitearem a tutela e reconhecimento do Direito 
do Patrimônio Cultural, quanto da composição do plano de salvaguarda desses bens. São eles os conhecedores das especificidades de cada bem 
digital, de sua extensão e originalidade, além da descrição pormenorizada de suas características, individualmente ou em conjunto, das possíveis 
estratégias de conservação, restauração e manutenção desses bens e de seus respectivos suportes fáticos, podendo inferir o tempo de reavaliação 
técnica. Posto isso, mostra-se de fundamental importância a presença desses profissionais para a composição do registro, do inventário e demais 
elementos de tutela. 

Contrariamente à tutela dos bens culturais “tradicionais”, que perpassam certo grau de restrição ao direito de propriedade, a tutela dos bens 
culturais digitais deve transitar por caminhos outros. Em função do caráter dinâmico, comunitário e complexo dos bens culturais digitais, sua pro-
teção deve se dar em torno de mecanismos que impeçam a descaracterização do significado cultural que estes carreguem, sem, contudo, impedir 
a interferência com vias a ampliar, atualizar ou mesmo ressignificar culturalmente esses bens. Vedar a reconstrução e reformulação cultural dos 
bens digitais é decretar a morte de seu valor cultural, tendo em vista que no ambiente virtual, tudo que não se adapta é esquecido, abandonado e 
acaba perecendo.

No entanto, garantir a acessibilidade e possibilidade de atuar ativamente no bem não implica liberdade irrestrita, pois tendo sido o bem 
criado por alguém, este deve ter seus direitos enquanto autor resguardados. Neste ponto torna-se crucial a atuação conjunta entre o Direito e a 
TI, na elaboração de um projeto de segurança que garanta o acesso amplo, contínuo e seguro aos bens culturais digitais, preservando também os 
direitos autorais, a autenticidade desses bens e sua integridade frente às ameaças e riscos digitais.
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Deste modo, afere-se que a interdisciplinaridade do Direito do Patrimônio Cultural Digital se dá internamente, na operacionalização con-
junta de vários microssistemas jurídicos, e externamente na atuação combinada com outras áreas do conhecimento. Posto isso, identifica-se que a 
tutela jurídica dos bens culturais digitais abrange quatro elementos principais, mas que não eliminam a possibilidade de outros: o registro, como 
forma primaz de tutela; o inventário como instrumento complementar; o plano de salvaguarda e o projeto de segurança como elementos protetivos 
indiretos, uma vez que atuam ao redor dos bens culturais digitais, garantindo-lhes acesso seguro, sustentabilidade, definindo os métodos de con-
servação e restauro, que proporcionarão a continuidade desses bens.

5 Conclusão

O Direito do Patrimônio Cultural Digital se apresenta como possibilidade necessária ante os desdobramentos da tecnologia, da informática 
e da cibernética no ambiente virtual, nas relações sociais, na produção e reprodução da cultura. Garantir a segurança jurídica no ambiente virtual, 
proteger as relações sociais, comerciais, pessoais, internacionais e tutelar as manifestações culturais, propiciando a perpetuação da cultura, é tarefa 
árdua e cara ao Direito, que deve se adaptar às novas demandas emergentes, resolvendo os conflitos e assegurando o cumprimento dos direitos e 
deveres socialmente convencionados.

Com o propósito de contribuir para a evolução do saber jurídico, a partir da problemática de como o Direito do Patrimônio Cultural deve 
tutelar os bens culturais, cada vez mais atravessados, influenciados e quiçá determinados pelo ambiente virtual, surge este artigo, que não se propõe 
a esgotar a temática, mas a lançar sementes para discussões, estudos e produções no âmbito jurídico, que auxiliem o Direito a dar respostas efetivas 
e eficazes às novas demandas sociais na Era da Informação.

Partindo dos conceitos de patrimônio cultural e de bens digitais, buscou-se inicialmente estabelecer uma ponte entre ambos, de modo a 
verificar a possibilidade de significação dos bens digitais como Patrimônio Cultural. Confirmada essa possibilidade, procedeu-se à subsunção do 
conceito de bens digitais aos institutos constituintes do Direito do Patrimônio Cultural, com o fito de determinar qual destes institutos poderia 
conferir melhor tutela aos bens culturais digitais.

Por conseguinte, seguiu-se a identificação dos elementos que devem constituir a tutela jurídica dos bens culturais digitais, de modo que ela 
se dê de forma efetiva e eficaz.
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ESTADO, HISTÓRIA E MEMÓRIA: UMA PERSPECTIVA FILOSÓFICO-CULTURAL

José Carlos Henriques1

Ramon Mapa da Silva2

Resumo

A memória cultural de um povo representa, para ele, a fonte de vínculo entre seu passado, presente e futuro, bem como mantém as bases da cons-
trução de sua particular identidade. Preservar os traços identitários da cultura se impõe com uma via que possibilita a construção de um patrimônio 
cultural comum, entrelaçando gerações em torno de uma história pensada e, como tal, vivida sob os auspícios de uma continuidade possível, no 
tempo. Então, a memória, longe de ser uma inércia, se dinamiza, faz-se história, movimento em favor da autopercepção cultural, que estabelece 
os marcos de origem e construção contínua da consciência de uma comunidade. Além de uma memória cultural comunicativa, informalmente 
transmitida, em geral, pela oralidade; a memória cultural que se concretiza, simbolicamente, em objetivações, construtos institucionalizados... 
bem mais poderá se prestar a reincorporações, re-apropriações, tudo em favor da assunção de uma identidade histórica, posta em seu dinamismo 
de sentido. A preservação do patrimônio cultural, aqui, se impõe como uma via que possibilita a construção narrativa do passado e, com isto, 
funda a também possível construção de uma imagem presente, que também se projeta para o futuro, como reconstrução, como autoapropriação. 
Preservando-se a herança simbólica, garante-se para os indivíduos a integração a uma identidade, que mede sua afirmação como parte de um dado 
grupamento. Daí, normativamente, a comunidade deve, ela própria, decidir o que lembrar e como lembrar, firmando-se a memória como uma força 
unificadora da coletividade. Implementar atos de rememoração não implica, para a comunidade, aprisionar-se ao passado, como que para cultuá-lo. 
Ao contrário, rememorar pode inaugurar uma perspectiva de futuro, como projeto. Esperar, que é uma dimensão de futuro, importa em afirmar um 
lugar de pertença cultural presente que, por certo, não nasce a não ser a partir de uma dimensão do que já foi, do passado. O movimento da história 
não nos obriga a recomeçar sempre, de um marco zero, mas a recomeçar do que já fomos e somos. Enfim, não se trata de cristalizar símbolos, mas 
de revisitar as bases constituintes da memória, da história de uma comunidade, em favor de uma inspeção crítica, com vistas à construção de um 
seu futuro. Não se trata de um lembrar para, meramente, decidir esquecer ou censurar, mas sim de uma reconstrução da consciência que, por isto 
mesmo, esquece ou censura o que o seu projeto de futuro exigir. Por tudo isto, cumprindo função de recomposição e garantia de um patrimônio co-
mum, o Estado comparece como a instância importante de atenção ao patrimônio cultural, seja porque o faz em nome da comunidade, seja porque 
pode contribuir para que se firme o espírito de pertença dos indivíduos ao todo comunitário. A intervenção do Estado, no entanto, não pode retirar 
da comunidade o poder de expor-se à crítica que, em última razão, poderá incidir sobre os próprios modelos de Estado que já foi por ela adotado, 
aquele que ela ainda adota ou daquele que, projetando-se, pretende adotar. Tudo para dizer que as políticas públicas de preservação do patrimônio 
cultural devem preservar-se a si mesmas de arbitrarismos, em favor da conservação da pluralidade de manifestações do mundo da cultura. Nisto, 
pode ser decisivo o papel do Estado. 

Palavras-chaves: Patrimônio; Memória; Direito. 

 Introdução

 Seduzidos por certo biologismo vulgar tendemos, por vezes, a enxergar na memória apenas um dispositivo neurológico. Enquanto dado 
cultural e coletivo a memória é, ironicamente, esquecida, vista apenas como uma forma orgânica, mas, nem por isso, menos milagrosa, de revisi-
tarmos aqueles momentos que nos marcaram enquanto indivíduos. Mas a memória é algo muito maior. Através da memória nós, enquanto cole-
tividade, conseguimos reviver e reafirmar o que define nossas relações sociais. Nossa relação com o tempo é, basicamente, nossa relação com a 
memória.  A história, essa nossa inclusão inelutável no tempo e no mundo, habita esse espaço pouco definido a que chamamos memória. Contudo, 
1  Doutor em Filosofia do Direito pela UFMG, Coordenador e Professor do Curso de Direito da FUPAC de Itabirito. E-mail: jchenriques@yahoo.com.br
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essa memória, em seu papel de resgate e (re)vivência não tem o condão de ontologizar ou solidificar o passado. O passado não é uma realidade 
apartada do presente, fixa e imutável, mas sim, em todas as medidas, tão processo e tão construção quanto o próprio presente, igualmente sujeito 
ao nosso auscultar, já que somos nós os senhores de todas as perguntas sobre o que fomos e o que somos. Na memória o passado é presentifica-
do. Mas, apesar de sua importância a memória é algo frágil, sujeita a se perder se não preservada ou se constantemente atacada. E, alas, nossa 
memória, a memória do povo brasileiro, tem sido vítima de constantes ataques. Em uma época em que o presidente do STF opta por chamar um 
golpe de Estado que nos legou uma ditadura de décadas, de “movimento”, num eufemismo acovardado que contribui para as cruéis tentativas de 
revisionismo histórico que embaralham nossa visão dessa época, a ponto de torturadores serem chamados de heróis, nossa memória está a minguar. 

 O charlatanismo revisionista preenche com delírios e estultices das mais ofensivas páginas e páginas, penetrando como um vírus ou verme 
roedor nossas instâncias simbólicas e cognitivas, alimentando nosso ódio pelo oprimido e pelo que sofre e nossa condescendência. Assim Zumbi, 
de quilombola e libertador de escravos passa a ser, em uma prestidigitação canalha, proprietário de escravos e Palmares uma reprodução da socie-
dade escravocrata, não uma rebelião contra ela.

 Nosso descaso com a memória se revela, com força maior e indiscutível, em nosso descaso com o patrimônio histórico e cultural. Se uma 
festa tradicional se perde, se um prédio histórico desaba ou é consumido por chamas, nada além do nosso fracasso civilizacional ocupa seu lugar

 É lastimável que ainda não tenhamos nos dado conta de como o patrimônio histórico e cultural, na materialização do tempo, na sua “con-
creção” em pauapique, pedra-sabão, mármore e outros materiais, pode contribuir para nosso processo de rememoração tanto quanto um documento 
escrito, ou que a vivência coletiva de uma festa de congado ou folia de reis reverbera na nossa vivência coletiva atual, preservando aspectos dela 
cuja importância ignoramos ou esquecemos, soterrados pela urgência maníaca do capitalismo. 

 Porque uma casa é um documento, uma praça é um documento, um arco ou uma ponte, são documentos. E como todo documento eles 
podem ser lidos de formas diferentes. Somos nós que perguntamos e a resposta não vem de outros que não nós mesmos.

Walter Benjamin em suas Teses sobre o conceito de história, mais especificamente a tese VII, nos diz:

“Pensa na escuridão e no grande frio Que reinam nesse vale, onde soam lamentos.” Brecht, Ópera dos três vinténs 

“Fustel de Coulanges recomenda ao historiador interessado em ressuscitar uma época que esqueça tudo o que sabe sobre fases posteriores da his-
tória. Impossível caracterizar melhor o método com o qual rompeu o materialismo histórico. Esse método é o da empatia. Sua origem é a inércia 
do coração, a acedia, que desespera de apropriar-se da verdadeira imagem histórica, em seu relampejar fugaz. Para os teólogos medievais, a acedia 
era o primeiro fundamento da tristeza. Flaubert, que a conhecia, escreveu: “Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter 
Carthage”. (Poucas pessoas poderão imaginar como foi preciso estar triste para ressucitar Cartago) A natureza dessa tristeza se tomará mais clara 
se nos perguntarmos com quem o investigador historicista estabelece uma relação de empatia. A resposta é inequívoca: com o vencedor. Ora, os 
que num momento dado dominam são os herdeiros de todos os que venceram antes. A empatia com o vencedor beneficia sempre, portanto, esses 
dominadores. Isso diz tudo para o materialista histórico. Todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, em que os dominadores 
de hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão. Os despojos são carregados no cortejo, como de praxe. Esses despojos são o que 
chamamos bens culturais. O materialista histórico os contempla com distanciamento. Pois todos os bens culturais que ele vê têm uma origem sobre 
a qual ele não pode refletir sem horror. Devem sua existência não somente ao esforço dos grandes gênios que os criaram, como à corvéia anônima 
dos seus contemporâneos. Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie. E, assim como a cultura não 
é isenta de barbárie, não o é, tampouco, o processo de transmissão da cultura. Por isso, na medida do possível, o materialista histórico se desvia 
dela. Considera sua tarefa escovar a história a contrapelo.” (BENJAMIN, 2015, p. 70)

Não há em Ouro Preto, essa cidade de tantas pedras, pedra alguma que não tenha sido assentada sob os auspícios da cultura e os auspícios 
da barbárie, que na escravidão nunca deixou descansar seu látego. Ouro Preto é também um monumento aos que sofreram, e que a marcha dos 
vencedores não deixa descansar, nem mesmo depois de mortos. As pedras aqui não esquecem nunca, nós também não temos o direito de esquecer.

Estado E História

O Estado-Nação, enquanto fruto da Modernidade, se insere em uma relação completamente nova do homem para com seu tempo e sua me-
mória. A história, antes da Modernidade, nunca teve tanta importância. Ela era a prova de que o mundo era uma realidade e construção humanas, 
não o produto de uma providência imperscrutável que realizava sua vontade tão com nossas conquistas quanto com nossas desgraças. A história 
passa a ser, também, a base para certa filosofia do progresso, hoje quase que completamente superada e que gerou nefastas consequências para a 
atuação do Estado no século XX, mas que permitiu que o homem moderno não se afastasse de seu vínculo com o tempo. 

É inquestionável que esse vínculo se manteve ao custo de teorias que redundaram em evolucionismos hoje risivelmente obsoletos. O Estado, ele mesmo, 
é visto como uma espécie de ápice da sociabilidade humana, a prova cabal de sua liberdade e de sua capacidade, através da atividade organizada, do trabalho, 
de se construir enquanto ser racional. 
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Mas o próprio questionar da consciência humana em sua relação com o tempo, implacável como todo dobrar-se da consciência sobre si 
mesma, mostra que esse evolucionismo nada mais é que uma perniciosa e um tanto patética ilusão. Uma perniciosa e patética ilusão possibilitada 
pela incompreensão das condições materiais que nos cercam.

Sem dúvida, conviria marcar mais de uma nuance entre as psicologias de grupos. Cournot observou isso há muito tempo: eternamente inclinados 
a reconstruir o mundo sobre as linhas da razão, os franceses, em sua massa, vivem suas lembranças coletivas bem menos intensamente do que os 
alemães, por exemplo. Sem dúvida também, as civilizações podem mudar. Não é inconcebível, em si, que a nossa não se desvie da história um dia. 
Os historiadores agirão sensatamente refletindo sobre isso. A história mal-entendida, caso não se tome cuidado, seria muito bem capaz de arrastar 
finalmente em seu descrédito a história melhor entendida. Mas se um dia chegássemos a isso, seria ao preço de uma violenta ruptura com nossas 
mais constantes tradições intelectuais. Por ora estamos apenas, quanto a esse assunto, no estágio do exame de consciência. Cada vez que nossas 
tristes sociedades, em perpétua crise de crescimento, põem-se a duvidar de si próprias, vemo-las se perguntar se tiveram razão ao interrogar seu 
passado ou se o interrogaram devidamente. Leiam o que se escrevia antes da guerra, o que ainda pode ser escrito nos dias de hoje]: entre as preo-
cupações difusas da época presente, escutarão, quase inexoravelmente, essa preocupação misturar sua voz às outras. Em pleno drama, foi-me dado 
captar seu eco [todo] espontâneo. Era junho de 1940, no mesmo dia, se bem me lembro, da entrada dos alemães em Paris. (BLOCH, 2002, p. 43-44)

Articulando essas questões com o contratualismo hobbesiano podemos estender a proteção ao súdito, elemento fundamental do sinalagma 
do contrato social para Hobbes, à proteção da memória do súdito. Em termos simples, o Estado tem o dever de proteger o patrimônio histórico e 
cultural. Ao se furtar de conceder a devida tutela sobre os bens históricos e culturais o Estado viola seu dever de proteção, descumprindo o contrato 
social e nos aproximando, enquanto sociedade, da miséria absoluta do estado de natureza. 

O Estado, ao considerar a proteção da memória como fundamento da preservação do patrimônio histórico e cultural pode elaborar polí-
ticas públicas que não se restrinjam ao fomento cultural ou ao tombamento patrimonial, atuando na própria forma de rememoração. Para que o 
patrimônio histórico e cultural receba a atenção que seu valor demanda, é preciso que o Estado construa novas políticas da memória, tão ou mais 
importantes quanto as políticas culturais.

Memória E Rememoração

Um dos conceitos mais interessantes de Walter Benjamin é o de constelação. Na práxis revolucionária a constelação reúne presente e pas-
sado, as lutas e derrotas das gerações que tentaram superar a violência e a opressão. A constelação é uma espécie de curto-circuito histórico, que 
liga na mesma luta pela emancipação humana, todas as lutas pela emancipação humana. 

O que é importante nesse conceito é que o a relação com o passado precisa ser, necessariamente, uma relação ativa. Se se permite que a 
memória se contamine pela inércia e pela indiferença o passado não será mais que uma imagem fixada, um negativo que só possui o valor de uma 
matriz para infinita reprodução. 

Uma primeira constatação se impõe imediatamente: para que haja memória, é preciso que o acontecimento ou o saber registrado saia da indiferen-
ça, que ele deixe o domínio da insignificância. É preciso que ele conserve uma força a fim de poder posteriormente fazer impressão. Porque é essa 
possibilidade de fazer impressão que o termo “lembrança” evoca na linguagem corrente. Um sociólogo um pouco esquecido hoje, é verdade, mas 
que uma sociologia do conhecimento não poderia ignorar – a saber, M. Halbwachs – caracterizaria aliás a memória como “o que ainda é vivo na 
consciência do grupo para o indivíduo e para a comunidade”. (DAVALLON, 1999, p. 24, itálico no original) 

Nesse sentido, não é demais destacar que não basta a proteção do patrimônio histórico pelo Estado, que já demonstramos aqui ser um seu 
dever para a construção de uma memória. É preciso uma “vontade de memória”, uma busca do povo por sua própria identidade e história, ativa na 
sua percepção da história como o tempo que se vive e se constrói, na forma física, “documental” da lembrança. 

O obstáculo se agiganta, é evidente, quando as políticas públicas que deveriam garantir proteção ao patrimônio histórico e cultural parecem 
fazer tudo e qualquer coisa, menos proteger o patrimônio histórico e cultural. Na dialética que aqui se constrói a sociedade parece abandonar sua 
“vontade de memória” se o Estado se omite de proteger a história. 

Essa opacidade que vitima a “vontade de memória” da sociedade é, assim, simultaneamente, causa e consequência da difícil relação entre 
o Estado e o patrimônio histórico e cultural.
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 Conclusão

Há, na percepção social do patrimônio histórico e cultural uma espécie de novação do contrato social, já que a história, o passado, se faz 
presente. O outro é percebido em relação ao patrimônio, como membro da construção coletiva da história.

Uma cultura da lembrança é fundamento para uma arte da memória, para uma memória da cultura. Não existe, portanto, memória alguma 
possível fora da sociedade (ASSMAN, 1997, p. 11). Toda memória é mais que um dispositivo neurológico ou uma construção psíquica, mas um 
acordo de olhares (DAVALLON, 1999, p. 31), uma forma comunitária de se viver o patrimônio histórico em constante rememoração. 
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O PROCESSO DO INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL EM PORTUGAL

Daniel Levy de Alvarenga1

Resumo

 Este trabalho pretende apresentar o processo de inclusão no Inventário Nacional do Patrimônio Cultural Imaterial em Portugal com o objetivo de 
oferecer elementos para uma possível comparação com processos semelhantes previstos em outros países signatários da Convenção da UNESCO 
para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial de 2003, entre eles, o Brasil.

Palavras-Chave: Patrimônio Cultural Imaterial. Direito Comparado. Portugal. Inventário.

 Introdução

Ao comparar, examinamos simultaneamente duas ou mais coisas ou ideias, determinando as suas semelhanças, diferenças e relações. Atra-
vés desse processo mental cotidianamente utilizado aprimoramos o conhecimento e expandimos os horizontes.

No caso das ciências jurídicas, a comparação de modelos diversos possibilita ao intérprete uma percepção mais crítica a respeito da sua 
própria realidade jurídica, cujas características particulares se evidenciam através de uma comparação com o estrangeiro. Assim, a comparação 
fornece ao operador do direito novas perspectivas, ideias e argumentos que o transporta para além do conhecimento de seu próprio universo jurídi-
co. Desta forma, a utilização dos métodos de direito comparado é de extrema valia e contribui para uma melhor reflexão a respeito dos sistemas ou 
institutos objetos de estudo, seja evidenciando as originalidades ou características afins, auxiliando na integração de lacunas ou até mesmo como 
instrumento de política legislativa.

Este artigo pretende, portanto, apresentar o processo de inclusão no Inventário Nacional do Patrimônio Cultural Imaterial em Portugal com 
o objetivo de oferecer elementos para uma possível comparação com processos semelhantes previstos em outros países signatários da Convenção
da UNESCO para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial de 2003, entre eles, o Brasil.

Legislação Portuguesa Sobre Patrimônio Cultural Imaterial 

O principal normativo infraconstitucional português relacionado ao patrimônio cultural é a Lei n.º 107/2001 – denominada de Lei do Patri-
mônio Cultural (LPC) -, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do patrimônio cultural, alargando a sua definição 
para compreender “todos os bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante, devam 
ser objeto de especial proteção e valorização” (artigo 2º, nº 1). Em consequência deste alargamento, os bens culturais imateriais ganharam espaço 
na LPC, que reservou Título próprio para o estabelecimento de um regime de proteção destinado às práticas, expressões e representações culturais 
intangíveis.

Contudo, em que pese a LPC ter abrangido os bens culturais intangíveis nos seus dispositivos, não foi capaz de englobar a grande 
maioria das questões relacionadas. Por isso, foi editado o Decreto-Lei n.º 139/2009 (alterado pelo Decreto-Lei n.º 149/2015), que estabeleceu 
o regime jurídico de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial (PCI). Em linhas gerais, o Decreto-Lei reconheceu a importância do PCI na
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Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). Advogado da União, na Coordenação de Patrimônio, Probidade e Meio Ambiente da Procuradoria-Regional da União da 
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consolidação das identidades coletivas, seja no âmbito local ou nacional, ao mesmo tempo em que buscou propiciar um espaço privilegiado de 
diálogo, conhecimento e compreensão mútuos entre diferentes tradições através de um sistema de inventariação que utiliza-se de uma base de da-
dos informatizada de acesso público e que permite a participação das comunidades, dos grupos ou dos indivíduos na defesa e valorização do PCI.

O Decreto-Lei estabelece, ainda, o processo administrativo para a proteção legal das manifestações culturais imateriais e institui o Inventá-
rio Nacional do Patrimônio Cultural Imaterial como medida de caráter estrutural para a salvaguarda e valorização do PCI em Portugal. Ao apre-
sentarmos as principais características deste processo, indicaremos sucintamente algumas diferenças com o normativo brasileiro correspondente, 
qual seja, o Decreto presidencial nº 3.551/2000, que instituiu e disciplinou o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial.

Inicialmente, é relevante destacar que o Decreto-Lei em Portugal é um diploma legislativo emitido pelo Governo da República, no âmbito 
das suas competências legislativas definidas pelo artigo 198.º da Constituição da República Portuguesa (CRP), quais sejam: a) matérias não reser-
vadas à Assembleia da República; b) matérias de reserva relativa da Assembleia da República, com autorização desta (autorização legislativa); c) 
desenvolvimento dos princípios ou das bases gerais dos regimes jurídicos contidos em leis que a eles se circunscrevam; d) matérias respeitantes 
à organização e funcionamento do próprio Governo. A escolha deste tipo legislativo para tratar do PCI tem consequência com relação aos efeitos 
decorrentes do processo de Inventário, pois no caso do caso do Decreto-Lei é possível sustentar que o Inventário possui efeitos declaratórios e 
também constitutivos, como veremos mais adiante. 

No processo de revisão do Decreto-Lei realizado em 2015, optou-se por incluir uma definição de patrimônio cultural imaterial no artigo 
1º, nº 2:

[...] as manifestações culturais expressas em práticas, representações, conhecimentos e aptidões, de caráter tradicional, independentemente da sua 
origem popular ou erudita, que as comunidades, os grupos e os indivíduos reconheçam como fazendo parte integrante do seu patrimônio cultural, e 
que, sendo transmitidas de geração em geração, são constantemente recriadas pelas comunidades e grupos em função do seu meio, da sua interação 
com a natureza e da sua história, incutindo-lhes um sentimento de identidade coletiva.

A definição trazida pelo Decreto-Lei – doravante denominado de DLPCI - está, de certa forma, majoritariamente alinhada com aquela si-
milar enunciada na Convenção da UNESCO de 2003. Porém, vale aduzir uma crítica ao diploma normativo português quando estabelece que o 
patrimônio imaterial poderá ser reconhecido “independentemente da sua origem popular ou erudita”. 

Ora, a Convenção da UNESCO de 2003, ao apontar seus holofotes em direção daqueles que criam e produzem o patrimônio, alterou um 
paradigma patrimonial que estava consolidado há anos pela Convenção do Patrimônio Mundial de 1972 e que era embasado numa visão elitista 
ligada à monumentalidade do bem material, nos termos dos ensinamentos de Clara Bertrand Cabral (2011, p. 428). Esta mudança profunda na 
compreensão de patrimônio cultural teve reflexo não somente nos bens passíveis de serem “patrimonializados”, mas, principalmente, teve con-
sequências relacionadas aos sujeitos “patrimonializadores”, pois, no que se refere ao patrimônio intangível, deixaram de ser aqueles ligados aos 
setores sociais do poder e da erudição acadêmica. O novo paradigma idealiza que sejam os próprios grupos e comunidades os principais agentes 
que identificam e definem quais manifestações do seu patrimônio cultural desejam “patrimonializar”. Por isso, causa-nos uma certa estranheza esta 
referência expressa do DLPCI a uma certa origem erudita do patrimônio imaterial.

Em harmonia com a Convenção de 2003, o DLPCI reafirmou que apenas se considera como patrimônio cultural imaterial aquele que se 
mostre compatível com as disposições nacionais e internacionais que vinculem o Estado Português em matéria de direitos humanos, bem como 
com as exigências de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos (artigo 1.º, nº 4).

O normativo elenca os domínios do PCI (artigo 1.º, nº 3) e que correspondem aos 5 (cinco) domínios formulados na Convenção de 2003: a) 
Tradições e expressões orais, incluindo a língua como vetor do patrimônio cultural imaterial; b) Expressões artísticas e manifestações de carácter 
performativo; c) Práticas sociais, rituais e eventos festivos; d) Conhecimentos e práticas relacionados com a natureza e o universo; e) Competên-
cias no âmbito de processos e técnicas tradicionais. Neste aspecto, vale ressaltar a diferença com o Decreto brasileiro nº 3.551/2000 que elencou 4 
(quatro) domínios utilizando-se de uma terminologia própria (Saberes, Celebrações, Formas de Expressão e Lugares). O Decreto brasileiro possi-
bilita o estabelecimento de novos domínios de bens culturais de natureza imaterial que constituam patrimônio cultural brasileiro e que não foram 
enquadrados naqueles inicialmente definidos pelo normativo. Já o DLPCI português não prevê a criação de novos domínios do PCI, além daqueles 
dispostos no mencionado artigo 1º, nº 3.

A produção legislativa portuguesa, via de regra, possui uma característica de elencar os princípios estruturantes relacionados com a matéria 
sobre a qual está a legislar. O regime previsto no DLPCI obedece a este padrão relacionando alguns princípios específicos do PCI no seu artigo 2º, 
cuja aplicação subordina-se e articula-se com os princípios gerais da política e do regime de proteção e valorização do patrimônio cultural previs-
tos na LPC. Passamos a relacionar estes princípios do artigo 2º com alguns breves comentários.

O princípio da prevenção se operacionaliza através da identificação, documentação e estudo do PCI com vista à respectiva salvaguarda. 
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Por meio da execução destas medidas é possível avaliar os riscos de perigo e urgência incidentes sobre o bem intangível, além de obter algumas 
referências que auxiliem na efetividade das ações destinadas a reduzir, prevenir ou evitar o impacto das ameaças sobre os bens identificados. 

Neste aspecto da prevenção, ainda mais quando está em jogo o PCI, cumpre trazer à tona a reflexão no sentido de que o patrimônio cultural 
tem como característica inerente a receptividade para novas contribuições não apenas com a possibilidade das atuais gerações agregarem novos 
bens culturais ao legado antecedente, mas também com a possibilidade de se estabelecer novos significados ou significados diferentes a esse 
mesmo legado precedente. Segundo Anthony Giddens (1991, p. 39) “em todas as culturas, as práticas sociais são rotineiramente alteradas à luz 
de descobertas sucessivas que passam a informa-las”. É da natureza humana, em virtude do acumulo do conhecimento e da dinâmica das práticas 
sociais, que se façam questionamentos e que se incorporem novos significados às tradições. Conforme os ensinamentos do professor Carlos Magno 
de Souza Paiva (2015, p. 175) “não se trata de excluir ou negar os sentidos originais desses valores culturais, mas viabilizar um espaço para novas 
contribuições e releituras que são necessárias até mesmo para se garantir a aceitação e a continuidade dos processos de transmissão”.

O princípio da equivalência considera o valor intrínseco dos diferentes tipos de manifestações do PCI num plano de igualdade, independen-
temente do tempo, lugar e modos da sua produção ou reprodução, bem como do contexto e dinâmica específicos de cada comunidade ou grupo. Ao 
contrário do que acontece em Portugal relativamente aos bens móveis e imóveis, para os quais existem três níveis de classificação e, consequente-
mente, diferentes níveis de proteção (Bens de Interesse Nacional, Bens de Interesse Público e Bens de Interesse Municipal), não se reconhece uma 
diferenciação hierárquica relativamente às expressões do PCI, salvo aquelas que tenham suporte em bens móveis e imóveis.

No aspecto geral, a responsabilidade pela proteção do patrimônio cultural recai prioritariamente sobre os órgãos do Estado, através das 
suas instituições especializadas. Contudo, no que tange à salvaguarda do PCI o papel da coletividade ganha relevância, a ponto de tornar-se quase 
obrigatória uma participação mais ativa dos cidadãos seja através de associações ou mesmo individualmente. Neste sentido, o princípio da partici-
pação se revela através do estímulo e garantia do envolvimento das comunidades, dos grupos e dos indivíduos no processo de salvaguarda e gestão 
do PCI, designadamente do patrimônio que criam, mantêm e transmitem. Este princípio evidencia que as comunidades, os grupos e os indivíduos 
são os agentes legitimados para definir quais patrimônios seus querem ver reconhecidos, salvaguardados e ativados e quais identidades desejam 
dar conhecimento e divulgação, atribuindo-lhes o poder de participar na construção da sua própria memória coletiva.

Neste sentido, o direito de liberdade do praticante ou transmissor e a sua dignidade como pessoa são de fundamental importância. João 
Martins Claro (2009, p. 151) defende a possibilidade de recusa de registro no Inventário Nacional reconhecendo, no limite, a “legitimidade de ex-
tinção de uma manifestação do patrimônio imaterial por vontade dos seus praticantes ou na falta de consentimento para a respectiva salvaguarda”.

A percepção do tempo está na base do conceito de patrimônio cultural. Um tempo contínuo que perpassa as gerações e gera uma angústia 
humana em virtude da sua inevitabilidade e da sua possível consequência capital: o esquecimento. Um aspecto medular relacionado ao patrimô-
nio cultural é o fato de constituir-se numa espécie de ponte entre o passado e o presente em direção a um futuro que se projeta como ideal. Como 
ensina David Lowenthal (2012, p. xiv), “ancorado num passado frequentemente reinventado, o patrimônio cultural é o fio condutor que justifica 
o presente e permite idealizar o amanhã”. Neste sentido, o princípio da transmissão se manifesta através de medidas que promovam as condições
de reprodução das manifestações do PCI.

De que adianta identificar, documentar e estudar as práticas, representações, conhecimentos e aptidões de caráter tradicional sem a corres-
pondente divulgação e o amplo acesso público destas informações? Ora, se uma das finalidades do DLPCI é propiciar um espaço privilegiado de 
diálogo, conhecimento e compreensão mútuos entre diferentes tradições através de um sistema de inventariação, o acesso público a este sistema 
é fundamental. Neste sentido, vem à lume o princípio da acessibilidade previsto no Decreto-Lei e consubstanciado na informação e divulgação 
públicas de forma sistematizada do patrimônio cultural imaterial, de modo a garantir o seu conhecimento e valorização, bem como a sensibilização 
para a sua existência, através da sua adequada identificação, documentação, estudo e fruição.

O processo do Inventário Nacional do Patrimônio Cultural Imaterial (INPCI)

Estabelecidos o objeto e o âmbito de aplicação do regime jurídico de salvaguarda do PCI, bem como os seus princípios gerais, o Decreto-
-Lei indica no seu artigo 4º a Direção-Geral do Patrimônio Cultural (DGPC) como a entidade pública portuguesa responsável pela coordenação
das diversas iniciativas a desenvolver no campo da salvaguarda do patrimônio intangível. Na execução desta tarefa, a DGPC deverá agir em coo-
peração com outras entidades e organismos nacionais ou internacionais voltados à salvaguarda das manifestações do PCI.  Esta entidade também
deverá implementar mecanismos de acesso à informação relativa às manifestações do PCI assegurando a compatibilização e a interoperatividade
das bases de dados correspondentes.

A DGPC tem por missão assegurar a gestão, salvaguarda, valorização, conservação e restauro dos bens que integram o patrimônio cultural 
imóvel, móvel e imaterial de Portugal, bem como desenvolver e executar a política museológica nacional. Dentre as suas diversas atribuições, 
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especificamente no que se refere ao PCI, está assegurar o cumprimento das obrigações do Estado no domínio do estudo, valorização e divulgação 
do patrimônio imaterial além de definir e difundir metodologias e procedimentos, no âmbito da salvaguarda do patrimônio intangível. Para a exe-
cução desta tarefa, o DLPCI estabelece o processo administrativo para a proteção legal das manifestações imateriais (artigos 5.º a 20.º) e institui o 
Inventário Nacional do Patrimônio Cultural Imaterial (INPCI) como medida de caráter estrutural e estruturante para a salvaguarda e valorização 
do PCI em Portugal. Cumpre-se, assim, a Convenção da UNESCO de 2003 que, com a finalidade de assegurar a identificação, com fins de salva-
guarda, determinou que cada Estado Parte deve estabelecer um ou mais inventários do PCI presente em seu território, em conformidade com seu 
próprio sistema de salvaguarda do patrimônio.

Lia Motta e Maria Beatriz Rezende Silva ensinam que os inventários estão na origem da constituição do campo da preservação do patri-
mônio no século XVIII no contexto da construção dos Estados Nacionais. Eles surgiram como procedimentos para a produção de novos saberes, 
através da coleta e sistematização de informações obedecendo a determinado padrão e repertório de dados passíveis de análises e classificações, 
“constituindo-se até hoje como relevantes instrumentos de identificação, valorização e proteção dos bens que compõem o patrimônio cultural” 
(MOTTA; SILVA, 2016, p. 2).

É oportuno destacar, neste momento, uma importante diferença entre os normativos português e brasileiro. O DLPCI de Portugal compreende 
o Inventário Nacional do Patrimônio Cultural Imaterial como um componente indispensável da salvaguarda do PCI à escala nacional. Ou seja, o
bem cultural intangível será objeto de salvaguarda quando for incluído no Inventário.

A lógica brasileira é outra, apesar de buscar a mesma finalidade: a salvaguarda do PCI. No Brasil, a manifestação cultural imaterial terá 
proteção legal quando for inscrita no Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial previsto no Decreto presidencial nº 3.551/2000, indepen-
dentemente de constar ou não do Inventário. Isso se apresenta como uma diferença significativa tanto em relação à Convenção de 2003 quanto 
em relação à legislação portuguesa: o inventário, no Brasil, não é instrumento de declaração de bens culturais, mas instrumento de conhecimento. 
Quem representa o processo de reconhecimento de valor patrimonial pelo Estado é o Registro (DIANOVSKY; SILVESTRIN, 2017, p. 74).

O processo de inclusão de uma manifestação do PCI no Inventário Nacional previsto no DLPCI constitui, em Portugal, a única forma de 
proteção legal dos bens intangíveis juridicamente válida à escala nacional, sendo que, após a sua elaboração e apresentação à administração do 
patrimônio, a tramitação de cada pedido de inventariação desenvolve-se ao longo de 5 (cinco) fases: 1) instauração do processo de registro no 
Inventário por uma das partes legítimas previstas no DLPCI; 2) apreciação preliminar por parte da DGPC, com a possibilidade de arquivamento 
do pedido ou de seu complemento ou aperfeiçoamento pelo proponente; 3) apreciação através de parecer prévio, em sede de consulta direta, por 
parte dos Municípios e das Direções Regionais de Cultura competentes; 4) apreciação em sede de consulta pública permitindo a participação de 
qualquer interessado; 5) decisão final da administração do patrimônio sobre a proposta de proteção legal.

Todo o processo, seja ele de natureza administrativa ou judicial, envolve a questão da legitimidade de sua iniciativa. Neste sentido, o artigo 
5º do DLPCI prevê que a iniciativa para a inventariação pertence ao Estado, às Regiões Autônomas, às autarquias locais ou a qualquer comunida-
de, grupo ou indivíduo ou organização não-governamental de interessados.

Cumpre destacar que a questão da iniciativa para a abertura do processo de inventariação possui uma peculiaridade relevante e que envolve 
outros domínios das ciências humanas, com particular destaque para a antropologia. Afinal, é no âmbito desta área de conhecimento onde se desen-
volvem os principais estudos a respeito dos conceitos de cultura e de comunidade cuja importância na definição do PCI é fundamental, além das 
“próprias características do método etnográfico, que privilegia o estudo de conjuntos de pessoas entre as quais o inter-relacionamento e a interação 
social são a norma”, como nos ensina João Leal (2015, p. 144).

O conceito de comunidade é muito caro no âmbito da antropologia e possui grande importância no que tange à questão da legitimidade para 
o início do processo de inventariação. Na tentativa de esclarecer o que se entende por comunidades, grupos e indivíduos no contexto da Convenção
de 2003, foram propostas algumas definições não vinculativas na Reunião de Peritos sobre Documentação e Arquivamento do Patrimônio Cultural
Imaterial (Expert Meeting on Documenting and Archiving Intangible Cultural Heritage) ocorrida em 2006, na cidade de Tóquio, no Japão: Comu-
nidades são redes de pessoas cujo sentido de identidade ou ligação deriva de uma relação historicamente partilhada que está enraizada na prática e
transmissão, ou envolvimento, do seu patrimônio cultural imaterial; Grupos englobam indivíduos dentro da comunidade ou em várias comunida-
des que partilham características comuns tais como competências, experiência e conhecimentos específicos e que, como tal, desempenham papéis
específicos nas práticas presentes ou futuras de recriação e/ou transmissão do seu patrimônio cultural imaterial; Indivíduos são aqueles que dentro
da comunidade ou em várias comunidades possuem competências, experiência, conhecimentos específicos ou outras características distintas e que,
por isso, desempenham papéis específicos nas práticas presentes ou futuras de recriação e/ou transmissão do seu patrimônio cultural imaterial.

Vale lembrar que a Convenção da UNESCO de 2003 estabelece que os Estados Parte devem assegurar a participação mais ampla possível 
das comunidades, dos grupos e, quando cabível, dos indivíduos que criam, mantém e transmitem o PCI e associá-los ativamente à gestão do mes-
mo. O ponto inovador da Convenção e que precisa ser transposto para a inventariação é exatamente esta imprescindibilidade do envolvimento das 
comunidades, grupos ou indivíduos na identificação do PCI e a consequente busca por mecanismos que efetivem e impulsionem essa participação.
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Com o intuito de debater as diversas questões relacionadas com a constituição de inventários e produzir algumas orientações não vinculan-
tes para os Estados Parte, a UNESCO promoveu em maio de 2007, na cidade de Tallinn, Estônia, um Seminário Regional denominado Princípios 
e Experiências de Elaboração de Inventários PCI na Europa (Principles and Experiences of Drawing up ICH Inventories in Europe). Dentre 
os inúmeros temas tratados no Seminário foi dado especial destaque para o ponto de partida deste processo de inventariação com a finalidade 
de assegurar o envolvimento dos detentores do PCI. Neste sentido, uma questão importante vinculada à participação das comunidades, grupos e 
indivíduos é a metodologia de inventariação utilizada, tornando-se necessário definir qual é a linha de largada: top-down ou bottom-up (de cima 
para baixo ou de baixo para cima).

O processo de inventariação de sentido top-down (de cima para baixo) compreende que a competência para categorizar uma determinada 
expressão cultural como patrimônio é exclusiva das instâncias científicas, técnicas e administrativas. Do outro lado, o processo de inventariação 
de sentido bottom-up (de baixo para cima) resulta de uma preponderância conferida à iniciativa dos detentores do PCI (“comunidades, grupos e 
indivíduos”), competindo apenas às instâncias científicas, técnicas e administrativas o reconhecimento e validação (administrativa, científica e/ou 
política) desse processo.

A Recomendação para a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular realizada pela UNESCO em 1989 serviu de base para a definição 
de PCI e inaugurou este ciclo internacional de valorização do patrimônio intangível. Independentemente dos seus objetivos comuns, entre a Re-
comendação de 1989 e a Convenção de 2003 verifica-se, de fato, uma mudança fundamental quanto ao conceito de salvaguarda do PCI e, acima 
de tudo, quanto aos seus protagonistas. Assim, se a Recomendação conferia o papel principal às organizações responsáveis pela produção do co-
nhecimento e da documentação desse tipo de expressão cultural, a Convenção transferiu, ao menos em tese, este protagonismo para os produtores/
detentores conferindo-lhes um papel central nos próprios processos de “patrimonialização” e de proteção das suas expressões culturais imateriais.

Porém, a despeito da Convenção de 2003 ter valorizado o papel dos detentores do PCI, reservando-lhes o protagonismo comparativamen-
te ao papel das organizações (associações, universidades, museus, etc...), Paulo Ferreira da Costa (2013, p. 101) aponta que um dos “principais 
paradoxos das ações de patrimonialização do PCI decorre do fato de que a salvaguarda deste exprime-se por um elevado grau de atuação institu-
cionalizada, às escalas local, regional, nacional e, evidentemente, internacional”. E a legislação portuguesa do PCI reflete este paradoxo. Vejamos.

O DLPCI encontra-se operacionalizado através da Portaria n.º 196/2010. Este diploma consiste num instrumento de caráter eminentemente 
metodológico que define os requisitos técnicos e científicos no âmbito dos quais se deve processar a documentação de uma manifestação imaterial 
tendo em vista a elaboração da correspondente proposta de proteção legal e a sua inclusão no Inventário Nacional. Entre os requisitos definidos por 
esta Portaria encontra-se o do perfil de formação acadêmica e de experiência profissional do responsável pelo processo de estudo, documentação 
e investigação de uma determinada manifestação do PCI e que, em resultado desse processo de investigação, deverá, por princípio, ser igualmente 
o responsável científico pela elaboração do dossiê para fundamentação e instrução do pedido de inventariação no INPCI. O ponto 8 do Anexo II
da Portaria sugere que no âmbito das metodologias para a identificação do PCI se apliquem as técnicas de pesquisa utilizadas em antropologia e
especifica que o processo de submissão de um pedido de inventário seja conduzido por especialistas na área das ciências sociais, designadamente
em antropologia.

Este aspecto da Portaria parece contrariar o princípio da participação direta das comunidades no processo, implicando necessariamente a 
participação de intermediários. Para a museóloga portuguesa Ana Carvalho (2011, p. 409) “o que à partida poderá ser um elemento dinamizador da 
atividade antropológica em Portugal poderá ser, ao mesmo tempo, um fator limitativo no que diz respeito a candidaturas espontâneas provenientes 
das comunidades que de fato detêm este patrimônio”.

Contudo, a mesma Portaria n.º 196/2010 estabelece que o mencionado processo de investigação deve invariavelmente ser realizado em 
resposta a pedido dos próprios detentores do PCI (comunidades, grupos, indivíduos). Segundo Paulo Ferreira da Costa foi neste mesmo quadro de 
preocupações e de consciência deste paradoxo que:

[...] no âmbito da elaboração do regime jurídico nacional, se afastou qualquer possibilidade de intervenção do Estado na gestão e viabilização do 
PCI, tendo-se pretendido, ao invés, reduzir ao mínimo possível a atuação institucionalizada sobre o patrimônio imaterial, reservar o protagonismo 
e o papel indispensável à transmissão futura de uma manifestação de PCI às respetivas “comunidades, grupos e indivíduos”, assim como envolver 
ativamente os detentores do PCI na patrimonialização das suas expressões culturais, promovendo, sempre que possível, o seu empoderamento 
nestes processos (COSTA, 2013, p. 101).

A considerar os princípios constantes da Convenção de 2003 aplicados ao procedimento de inclusão no Inventário Nacional, a iniciativa 
de proteção legal do PCI deveria resultar exclusivamente dos seus detentores, permitindo-se a participação das organizações públicas ou privadas 
como mediadoras da comunidade ou do grupo. Porém, o já mencionado artigo 5º do DLPCI estabelece que “a iniciativa para a inventariação per-
tence ao Estado, às Regiões Autônomas, às autarquias locais ou a qualquer comunidade, grupo ou indivíduo ou organização não-governamental 
de interessados”.
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Clara Bertrand Cabral, em posição conciliatória, argumenta no sentido de que, sendo a aplicação da Convenção responsabilidade dos Es-
tados, a iniciativa de inventariar, por um lado, deve partir das instâncias públicas. Por outro lado, o envolvimento das comunidades, grupos, indi-
víduos, ONGs e sociedade em geral exige igualmente uma estratégia que fomente a participação alargada. Assim, para a professora portuguesa, 
ambas as estratégias (top-down ou bottom-up) deverão ser utilizadas de forma equilibrada, ainda que seja dado “predomínio ao conhecimento 
expresso pelos praticantes em detrimento do conhecimento dos especialistas, tendo os detentores a prevalência em caso de divergência entre am-
bos” (CABRAL, 2011, p. 333).

Exatamente por englobar os próprios detentores do PCI, além das organizações de âmbito diverso (patrimonial, científico, administrativo), 
a natureza jurídica do ato de inclusão no Inventário Nacional do Patrimônio Cultural Imaterial pode ser compreendida sob múltiplos aspectos: a) 
ato legal, em virtude de culminar no reconhecimento por parte da administração do patrimônio de que se encontram reunidas as condições necessá-
rias, no âmbito do pedido de inventário, para a “patrimonialização” de uma expressão cultural; b) ato de salvaguarda, expresso na implementação 
de um programa ou conjunto de medidas adequados à valorização e promoção da transmissão futura de uma expressão cultural; c) ato científico, 
em virtude da investigação, pesquisa e coleta documental aprofundada a respeito da manifestação de PCI; d) ato político, uma vez que é o resultado 
de uma escolha da própria comunidade, num determinado momento, de “patrimonializar” uma das suas expressões culturais, em detrimento de 
outras possíveis (COSTA, 2013, p. 103).

A elaboração de inventários do PCI constitui a obrigação principal decorrente da ratificação da Convenção de 2003 (Artigo 12.º), que 
confere a liberdade aos Estados Parte para estabelecer o seu próprio sistema de salvaguarda do patrimônio, com a obrigação de atualizá-los re-
gularmente. Portanto, é evidente a possibilidade de existirem diferenças entre as estratégias que cada país adota com o objetivo de cumprir essa 
obrigação. Uma dessas estratégias consiste na elaboração de uma Lista Indicativa do PCI, nos moldes do que acontece com as Listas Indicativas 
elaboradas para identificação, em cada país, do patrimônio suscetível de ser candidato à Lista do Patrimônio Mundial instituída pela Convenção 
para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (UNESCO, 1972). Segundo os ensinamentos de Paulo Ferreira da Costa: 

A constituição de tais Listas Indicativas do PCI decorrerá, quase inevitavelmente, do trabalho de um comité de especialistas, sem a consulta da 
população ou o envolvimento das comunidades e, com toda a probabilidade, resultará de conhecimentos a priori sobre o PCI de cada país, aí reu-
nindo, pela sua maior emblematização, visibilidade (estética, turística, ou de outra ordem) ou prestígio determinadas expressões em detrimento 
de outras, naturalmente excluídas pela sua menor espetacularidade, reconhecimento social e visibilidade pública, e tendo como objetivo último, 
naturalmente, a futura candidatura das primeiras à Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade. Neste sentido, poder-se-á 
afirmar que a elaboração de qualquer Lista indicativa do PCI que decorra de tal metodologia de trabalho pode resultar na própria negação do esforço 
desenvolvido pela UNESCO no sentido de que a identificação e a salvaguarda do PCI resultem da iniciativa ou ocorram com o envolvimento dos 
respetivos detentores” (COSTA, 2013, p. 107).

Em cumprimento da obrigação a que se refere o artigo 12.º da Convenção UNESCO de 2003, Portugal optou por conceber o Inventário 
Nacional não como um mecanismo para constituição de uma Lista Indicativa nacional do PCI, através de uma estratégia de seleção top-down (de 
cima para baixo), mas como um mecanismo aberto, cujo ponto de partida segue a estratégia bottom-up (de baixo para cima) e permite aos deten-
tores do PCI utilizarem o processo de inventário com a finalidade de valorizar as suas próprias expressões culturais. 

Para efeito do DLPCI, o registro de uma expressão cultural intangível no INPCI consiste num processo participativo, que resulta do con-
sentimento e, preferencialmente, do envolvimento ativo das comunidades, dos grupos ou dos indivíduos que se constituem como detentores da 
respectiva manifestação do patrimônio cultural imaterial. Este processo de proteção legal realiza-se de forma desmaterializada, suportado tecnolo-
gicamente por um sistema informático que permite o registro da informação (nos formatos de texto, fotografia, som e vídeo) remotamente através 
da internet, sem quaisquer encargos financeiros. 

Este sistema de informação português foi concebido de modo a corresponder a uma estratégia de salvaguarda do PCI de tipo bottom-up (de 
baixo para cima) tendo em vista o estímulo à participação direta das comunidades, grupos e indivíduos no processo de inventariação do seu patri-
mônio imaterial, sendo denominado de MatrizPCI, e disponibilizado ao público desde 1 de junho de 2011 no endereço eletrônico www.matrizpci.
dgpc.pt. O sistema permite que o ponto de partida do processo de inventário de manifestações imateriais seja alargado e democratizado, o que é 
fundamental para a sua salvaguarda e valorização à escala nacional. Ademais, um sistema de acesso público na rede mundial de computadores é 
um suporte relevante para efetivar a participação direta dos detentores do PCI nas fases de consulta direta e de consulta pública dos processos de 
inventário, além de viabilizar a atualização das manifestações de PCI anteriormente inventariadas, atendendo não somente ao disposto na Conven-
ção de 2003 como também ao Código do Procedimento Administrativo português (CPA), que no seu artigo 14º estabelece que os órgãos e serviços 
da Administração Pública devem utilizar meios eletrônicos no desempenho da sua atividade, de modo a promover a eficiência e a transparência 
administrativas e a proximidade com os interessados.

O MatrizPCI foi pioneiro em matéria de sistemas de informação para o PCI, tendo sido o primeiro sistema tecnológico no seu gênero 
concebido a nível internacional, e que ganhou destaque exatamente pela possibilidade da participação dos detentores do PCI no seu processo de 
inventariação, inspirando iniciativas em outros países, como a Bélgica, que criou um sistema de características similares ao do INPCI, em termos 



Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

72

conceituais e tecnológicos 2.

É evidente que um sistema como o MatrizPCI atende à obrigação estabelecida na Convenção de 2003, pois amplia os mecanismos de par-
ticipação dos detentores do PCI. Contudo, esta vocação democrática e participativa do sistema informático implementado em Portugal nos conduz 
para uma reflexão a respeito do possível excesso de “patrimonialização” de práticas e saberes relativos a cada uma das comunidades que propõem 
a sua respectiva inventariação.

David Lowenthal menciona sua preocupação com um possível excesso sufocante de preservação (uma “tirania do patrimônio”) e considera 
que, em determinadas ocasiões, a conservação pode ser vista como desserviço ao patrimônio cultural, que possui uma dinâmica que admite até 
mesmo a sua destruição ou o esquecimento. O professor norte americano afirma ironicamente que o “patrimônio é uma vaca sagrada que ninguém 
ousa tocar” (2005, p. 396). Este excesso asfixiante, ainda segundo Lowenthal, é resultado da falsa premissa de que o patrimônio cultural seria um 
recurso não renovável em risco de extinção se não fossem as políticas de preservação, o que não corresponderia a realidade: “A cada dia o patri-
mônio cultural aumenta: tesouros ancestrais são descobertos, legados são encontrados e etnias são reconhecidas” (LOWENTHAL, 2005, p. 395).

O antropólogo Manuel João Ramos, em artigo escrito poucos anos após a Convenção da UNESCO sobre o patrimônio intangível e antes da 
implementação do MatrizPCI, antecipou este debate sobre o excesso de “patrimonialização”:

De um minuto para o outro, a corrida à classificação do património intangível do próprio suor do sovaco da avó catadeira descobriu a linha da meta: 
a Comissão Nacional da UNESCO. De repente, o desígnio predatório do rebanho de ´atores sociais´, de ´facilitadores´ e de ´intervenientes em 
processos decisórios´, elegeu como alvo as ´tradições culturais´. Armados dos mísseis terminológicos patenteados pela novíssima Convenção para 
a Proteção do Patrimônio Cultural Intangível da Humanidade da UNESCO, espalharam-se num ápice pelo território imaginado da Comunidade 
Portugal e torpedeiam agora o bom senso, raptando intangibilidades sob os tapetes puídos, para as imolarem no altar sagrado do Divino Património 
do ´Saber Fazer´ (RAMOS, 2005, p. 68).

Deixando de lado os exageros, o importante é que em cada caso concreto seja ponderado o peso que a prática ou o saber objeto do inventário 
tem na comunidade, o seu significado histórico e identitário e a sua manutenção na atualidade. Apoiado na premissa da participação democrática, 
o MatrizPCI permite que qualquer pessoa ou instituição possa submeter informação relativamente a elementos do PCI, mediante o preenchimento
de um formulário eletrônico cujos elementos listados no artigo 8.º, nº 2 do DLPCI são os seguintes: a) identificação do proponente; b) indicação
do domínio e respetiva categoria da manifestação do PCI; c) localização, denominação e descrição sucinta da manifestação do PCI; d) caracte-
rização detalhada da manifestação do PCI; e) contexto social, territorial e temporal de produção; f) fundamento para a respetiva salvaguarda; g)
patrimônio, material e imaterial, associado; h) comunidades, grupos ou indivíduos abrangidos i) pessoas ou instituições envolvidas na prática ou
transmissão da manifestação j) ameaças à continuidade da prática, representação e transmissão; l) medidas de salvaguarda programadas; m) indi-
cação do consentimento prévio informado das respectivas comunidades, grupos ou indivíduos; n) práticas costumeiras de divulgação e acesso; o)
documentação relevante para análise do pedido de inscrição no Inventário Nacional.

Se o INPCI possui uma natureza de processo administrativo a ele devem ser aplicados, de forma subsidiaria, os princípios gerais da ativida-
de administrativa previstos no CPA português, conforme o disposto no artigo 13.º, nº 6 do DLPCI. E mais: se o MatrizPCI é o sistema informático 
fundamental para o processo do Inventário Nacional, deve sujeitar-se aos princípios aplicáveis à administração eletrônica, enunciados no artigo 
14.º do CPA, quais sejam: a) os meios eletrônicos utilizados devem garantir a disponibilidade, o acesso, a integridade, a autenticidade, a confi-
dencialidade, a conservação e a segurança da informação; b) a utilização de meios eletrônicos, dentro dos limites estabelecidos na Constituição e
na lei, está sujeita às garantias previstas no CPA e aos princípios gerais da atividade administrativa; c) os serviços administrativos devem dispo-
nibilizar meios eletrônicos de relacionamento com a Administração Pública e divulgá-los de forma adequada, de modo a que os interessados os
possam utilizar no exercício dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, designadamente para formular as suas pretensões, obter e prestar
informações, realizar consultas, apresentar alegações, efetuar pagamentos e impugnar atos administrativos; d) os interessados têm direito à igual-
dade no acesso aos serviços da Administração, não podendo, em caso algum, o uso de meios eletrônicos implicar restrições ou discriminações não
previstas para os que se relacionem com a Administração por meios não eletrônicos, sem prejuízo da adoção de medidas de diferenciação positiva
para a utilização, pelos interessados, de meios eletrônicos no relacionamento com a Administração Pública.

Na segunda fase do processo de inscrição no INPCI há uma apreciação prévia por parte da DGPC a respeito não somente aos aspectos for-
mais do requerimento, mas principalmente quanto às questões de fundo que lhe servem de sustentação. Assim, o procedimento de proteção legal 
de uma manifestação cultural intangível pode ser sumariamente arquivado quando o objeto do pedido não integrar, manifestamente, o conceito de 
PCI a que se refere o n.º 2 do artigo 1º do DLPCI. Também não seguirá adiante aquele processo que não tenha enquadramento direto e exclusivo 
num dos domínios identificados no n.º 3 do artigo 1.º do DLPCI e que não demonstre, manifestamente, ter resultado do consentimento das comu-
nidades, grupos e/ou indivíduos que se constituem como respectivos detentores. Da mesma forma será arquivado o pedido que viole as disposições 
nacionais em matéria de proteção de direitos, liberdades e garantias, ou se revele incompatível com o direito internacional relativo à proteção dos 

2  Desenvolvido pelo Governo da Comunidade Flamenga através da sua agência para as Artes e o Patrimônio, o sistema encontra-se disponível ao público desde 
setembro de 2012 através do seguinte endereço eletrônico: www.immaterieelerfgoed.be.
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direitos humanos (artigo 9º do DLPCI).

A terceira fase do procedimento de inscrição no Inventário Nacional está prevista no artigo 13º do DLPCI e consiste num parecer prévio so-
licitado pela DGPC às Direções Regionais de Cultura e às Câmaras Municipais relevantes em função da abrangência territorial da manifestação do 
PCI que, caso não sejam elas mesmas as entidades proponentes do procedimento de proteção legal, deverão emitir este parecer no prazo de 40 dias. 
Quando estejam em causa manifestações do PCI no âmbito de práticas, rituais e eventos religiosos, a DGPC solicitará parecer à respetiva igreja 
ou comunidade religiosa, a ser apresentado no mesmo prazo e também no caso de não serem elas próprias as entidades proponentes do processo.

A DGPC pode, ainda, solicitar a emissão de parecer ao Conselho Nacional de Cultura, através da seção especializada competente 3, bem 
como consultar entidades de reconhecido mérito no âmbito da investigação e salvaguarda de uma manifestação do PCI, designadamente institui-
ções produtoras de conhecimento sobre o universo dos testemunhos etnográficos ou antropológicos com valor de civilização ou de cultura com 
significado para a identidade e memória coletivas, a que se refere o n.º 1 do artigo 91.º da LPC.

Na quarta fase do processo de Inventário Nacional, prevista no artigo 14.º do DLPCI, a DGPC promove a consulta pública do projeto de 
proteção legal de uma manifestação do PCI através de ampla divulgação na qual deverá constar, necessariamente: a) o período da consulta públi-
ca; b) os elementos que permitam a identificação clara e inequívoca da manifestação do PCI objeto de proteção legal; c) os locais onde é possível 
consultar a informação relevante sobre a manifestação do PCI; d) a forma de os interessados apresentarem as respetivas observações. Esta ampla 
divulgação da consulta pública deve ser feita inclusive junto às Câmaras Municipais relevantes, em função da abrangência da manifestação do 
PCI, bem como junto às comunidades, grupos ou indivíduos diretamente interessados. O prazo de consulta pública não pode ser inferior a 30 dias.

A quinta e última fase do processo de Inventário Nacional realizada após a conclusão do período de consulta pública, é a decisão da DGPC 
sobre o pedido de proteção legal no prazo de 120 dias. Esta decisão deve ser publicada no Diário da República e divulgada nas páginas eletrônicas 
da DGPC e das Direções Regionais de Cultura. 

De acordo com o artigo 10.º do DLPCI, para que uma manifestação do PCI conste no Inventário Nacional são tidos em conta um conjunto 
de critérios essenciais, nomeadamente a importância do PCI para as comunidades; os contextos sociais e culturais da manifestação; as formas de 
transmissão; a identificação das ameaças ou o risco da manifestação desaparecer; as medidas de salvaguarda propostas para assegurar a valorização 
e a viabilidade futura da manifestação do PCI; o respeito pelos direitos, liberdades e garantias e a compatibilidade com o direito internacional em 
matéria de defesa dos direitos humanos; e a articulação com as exigências de desenvolvimento sustentável e de respeito mútuo entre comunidades, 
grupos e indivíduos. No momento da decisão, a DGPC também deve ponderar os contextos que, pelo seu valor de testemunho, possuam uma relação 
interpretativa e informativa com estes critérios, designadamente os bens móveis ou imóveis que constituem o suporte material da manifestação do 
PCI, como dispõe o artigo 11º.

Neste momento decisório deve-se ter em conta aquilo que expusemos quanto ao princípio da equivalência, ou seja, não há hierarquia entre 
as diversas manifestações do PCI. Desta forma, não são aplicáveis diferenciações valorativas como aquelas que ocorrem no âmbito do patrimônio 
material português e que conferem graus de prestígio ao bem, tais como “antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou 
exemplaridade” (artigo 2º, n.º 3 da LPC). Tampouco é possível conceber, à semelhança dos bens móveis e imóveis, uma graduação em níveis de 
interesse nacional, interesse público ou interesse municipal dos bens imateriais, pois o princípio da equivalência, em função do valor intrínseco 
das manifestações nos diversos domínios, aconselha o tratamento num plano de igualdade. 

Assim, quanto ao PCI, evita-se a utilização de qualquer mecanismo de hierarquização entre as manifestações e um possível tratamento 
diferenciado para um mesmo tipo de expressões culturais. Como afirma João Martins Claro:

[...] o inventário não servirá para discriminar as manifestações de uma comunidade ou grupo, o tempo ou lugar da produção, recriação ou transmis-
são. [...] a inventariação terá como principal finalidade a identificação, estudo e divulgação das manifestações agrupadas em domínios e, eventual-
mente, por categorias e não a respectiva hierarquização (CLARO, 2009, p. 149).

No caso de deferimento do pedido de tutela legal, a expressão cultural é incluída no Inventário Nacional do Patrimônio Cultural Imaterial 
e passará a ser objeto das medidas de salvaguarda realizadas pelas políticas públicas. Em caso de indeferimento, o DLPCI não prevê qualquer 
tipo de procedimento recursal. Porém, entende-se que o Código do Procedimento Administrativo português poderia ser aplicado subsidiariamente, 
principalmente o artigo 184.º que estabelece como princípio geral que todo interessado tem o direito de impugnar os atos administrativos perante a 
Administração Pública, solicitando a sua revogação, anulação, modificação ou substituição. De toda forma, vale destacar que o DGPC pode deter-
minar o complemento ou aperfeiçoamento do pedido de inventariação quando não estiverem satisfeitos seus elementos e também quando se tratar 
de informações necessárias ao desenvolvimento normal do processo ou que impeçam a tomada de decisão, nos termos do artigo 12º do normativo.

3  O Conselho Nacional de Cultura é o órgão consultivo do Governo português para a área da cultura e está disciplinado pelo Decreto-Lei n.º 132/2013 de 13 de 
setembro. No caso, é a Seção dos museus, da conservação e restauro e do patrimônio imaterial, prevista no artigo 20.º deste normativo, que emitirá o parecer prévio à 
DGPC.
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No que tange aos efeitos jurídicos do ato de inclusão no Inventário Nacional, podemos afirmar, de maneira bastante simplificada, que 
possui uma natureza declaratória que reconhece o bem incluído como uma manifestação do patrimônio cultural imaterial e que obriga o Estado a 
promover as medidas de salvaguarda. O artigo 28º do DLPCI prevê ao menos dois deveres do Estado após o ato declaratório de registro: 1) toda 
a documentação relacionada ao processo do Inventário Nacional, incluindo as decisões da administração do patrimônio, deve ser objeto de ampla 
divulgação no endereço eletrônico do MatrizPCI; 2) as informações e os dados constantes do processo devem ser disponibilizados em formato 
aberto, além de possuir um sistema online de pesquisa, devidamente indexado.

Por outro lado, tendo em vista que o DLPCI é um decreto com força de lei, que emana do Poder Executivo, pode-se cogitar da inclusão no 
Inventário do PCI também possuir uma natureza constitutiva de direitos. Neste caso, a comunidade detentora poderia invocar direitos decorrentes 
do Inventário – tais como os direitos de autor e de propriedade intelectual sobre os processos de formação, produção e reprodução de expressões 
e modos de saber-fazer tradicionais - para inibir ou cessar apropriações indevidas de terceiros.

O DLPCI, no artigo 18.º, relaciona um processo revisional ordinário da inventariação de uma manifestação do PCI que deverá ocorrer em 
período de 10 anos, sem prejuízo de revisão em período inferior sempre que sejam conhecidas alterações relevantes. O pedido de revisão ordinária 
deve ser apresentado pelo proponente até 180 dias antes do término do período de 10 anos e obedecerá, com as necessárias adaptações, aos ele-
mentos, critérios, contextos e procedimentos administrativos referidos no DLPCI. É importante destacar que qualquer interessado pode suscitar, a 
todo o tempo e nos termos do disposto no artigo 18.º, a revisão extraordinária da inventariação de uma manifestação do PCI.

Tanto a revisão ordinária quanto a extraordinária previstas no DLPCI atendem ao dinamismo característico do patrimônio cultural imaterial 
que está em constante movimento, seja através da mobilidade dos atores e comunidades envolvidos, seja por meio das diversas recriações e res-
significações desses bens culturais a partir das diferentes gerações e camadas sociais. A previsão revisional também cumpre ao disposto no artigo 
12º da Convenção de 2003, que obriga o Estado Parte a promover regularmente a atualização dos inventários.

Considerações Finais

Qualquer plano de salvaguarda do PCI, seja em Portugal ou no Brasil, deve ter bastante claro quais são as características próprias destes 
bens culturais, pois somente com a efetiva consciência das suas peculiaridades é possível analisar os riscos aos quais estão sujeitos, bem como 
estabelecer as metodologias, critérios, programas e linhas de ação que serão executados pelas diferentes administrações e instituições.

O que caracteriza este tipo particular de patrimônio não é apenas sua dimensão material e de objeto, mas o fundo imaterial associado, 
composto de normas internas, por ritmos, por significados e por símbolos compartilhados, todos formando uma unidade a partir da perspectiva da 
comunidade, de sua vontade e de seus critérios, seus valores e suas necessidades em cada momento de sua história. Portanto, enquanto a dimensão 
material é caracterizada por sua relativa estabilidade, a imaterial está, no presente e cada vez mais, sujeita a influências externas e às contradições 
que a tornam vulnerável.

O grande desafio para qualquer legislação do PCI é evitar que as medidas de salvaguarda - entre elas o Inventário (Portugal) e o Registro 
(Brasil) -, causem a fossilização ou a paralisia das manifestações culturais de natureza intangível que são vivas, dinâmicas e, portanto, não podem 
ser “protegidas” por disposições legais convencionais. Os rituais, cerimônias, performances, jogos, festas, feiras, demonstrações musicais e sono-
ras são vividos e lembrados coletivamente num determinado espaço e no tempo presente, unindo os seus detentores e participantes através de uma 
identidade comum. Esta dinâmica confere ao PCI um caráter instável e sempre incerto em face de sua continuidade no tempo, principalmente em 
comparação com outros tipos de bens culturais de dimensões mais próximas da materialidade e que, portanto, desfrutam de maior estabilidade.

A legislação portuguesa que dispõe sobre o patrimônio cultural imaterial, o Decreto-Lei n.º 139/2009, posteriormente alterado pelo De-
creto-Lei n.º 149/2015, se apresenta bastante abrangente e apta a enfrentar estes desafios. O Decreto-Lei, através de 25 (vinte e cinco) artigos em 
vigor, estabelece claramente sobre o seu objeto e âmbito de aplicação, trazendo à lume definições e princípios gerais. Relaciona, ainda, os compo-
nentes da política de salvaguarda, os especiais deveres das entidades públicas do patrimônio, os detalhes do processo de inventariação do PCI, as 
medidas e procedimentos de salvaguarda do PCI e os detalhes do processo revisão.

Outro aspecto de extrema importância associado ao PCI em Portugal é a obrigatoriedade de participação da comunidade diretamente inte-
ressada. Vimos que o Decreto-Lei dispõe expressamente sobre o princípio da participação, através do estímulo e garantia do envolvimento das 
comunidades, dos grupos e dos indivíduos no processo de salvaguarda e gestão do patrimônio cultural intangível, designadamente do patrimônio 
que criam, mantêm e transmitem. Este processo participação realiza-se de forma desmaterializada, suportado tecnologicamente por um sistema 
informático (MatrizPCI) que permite o registro da informação (nos formatos de texto, fotografia, som e vídeo) remotamente através da internet.

Enquanto isso, o Decreto brasileiro nº. 3.551/2000, que instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou o Programa 
Nacional do Patrimônio Imaterial, possui 9 (nove) artigos sem divisão em títulos ou capítulos, que trazem poucas definições e procedimentos. 
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Quase tudo ficou delegado para os normativos infralegais do IPHAN, tais como a Resolução do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural n° 
001, de 03 de agosto de 2006, a Resolução IPHAN nº 01, de 05 de junho de 2009, a Resolução IPHAN nº 1, de 18 de julho de 2013 e a Portaria 
IPHAN nº 200, de 18 de maio de 2016.

Ao expor, mesmo que suscintamente, o processo de inclusão no Inventário Nacional do Patrimônio Cultural Imaterial em Portugal tivemos 
a intenção de evidenciar as suas originalidades e características para auxiliar na reflexão a respeito dos institutos jurídicos correspondentes no 
Brasil, integrando lacunas ou até mesmo servindo de paradigma em eventual atualização legislativa.
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O SENTIDO DE PATRIMÔNIO NA DÉCADA DE 80: A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COMO REDENÇÃO DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Maria Isabel Reis Nascimento1 

Resumo

O século XX foi marcado por grandes mudanças no campo museológico, principalmente no que tange aos questionamentos revestidos pela “re-
tórica da alteridade” (HARTOG, 1999). Evidenciou-se a readequação dos mecanismos de preservação do patrimônio e dos códigos museais ao 
novo cenário social proposto pelo processo de democratização da cultura.  Desse modo, a década de 80 trouxe aos museus e ao patrimônio cul-
tural a responsabilidade de “democratizar a memória” (CHAGAS, 2008). Por conseguinte, os espaços museais passam a ter função social. Além 
disso, as consequências da globalização acarretaram grandes desafios às instituições de salvaguarda da memória, que absorveram os problemas 
da desorientação dos sujeitos advindos do historicismo e das políticas de identidades. Os Museus, diante da inflação e da mundialização de patri-
mônios viraram, de acordo com Hartog (2006), “remédio” contra amnésia. Qual foi a solução encontrada pelas políticas públicas para representar 
a produção cultural advindas da interação social? No Brasil, segundo Martins (2012), a constituição de 1988 foi o fator preponderante para que 
pudéssemos pensar uma nova roupagem para os mecanismos de apropriação e disseminação cultural. Portanto, esta pesquisa busca analisar dois 
princípios das políticas públicas: a inserção da educação patrimonial e o surgimento da Nova museologia. Desta forma, é importante ressaltar o 
método pedagógico utilizado para mediar o acesso aos bens culturais e aos espaços de legitimação da memória, marcada pela inserção da educação 
patrimonial. Precisamos nos ater também às mudanças inseridas no campo museológico pela teoria da Nova Museologia. Sendo assim, o intuito 
é salientar as adaptações das ações patrimoniais às “tendências democráticas”, ou seja, demonstrar como os museus responderam aos “os usos 
culturais da cultura” (MENESES, 2002).

Palavra-chave: Patrimônio cultural; Direito cultural; Educação Patrimonial; Nova Museologia.

Contexto Histórico Das Políticas Públicas Do Patrimônio No Brasil.

 Antes de adentrarmos no período histórico proposto nessa reflexão, é importante apresentar o processo de constituição das políticas públi-
cas com relação ao patrimônio cultural no Brasil. Além disso, ao especificar um sentido à construção do que preservar e como preservar, torna-se 
relevante trazer em voga as mudanças no campo das ciências humanas e sociais. 

 O conceito de história sofreu profundas mudanças epistemológicas ao longo dos séculos. Podemos elencar aqui, as diferentes concepções 
introjetadas na perspectiva da história e, respectivamente, na função do historiador enquanto constituidores de discursos e narrativas mediados 
por diferentes contextos sociais; políticos e culturais. No Século XIX, as narrativas históricas contribuíram para construção imagética de identi-
dade delimitada pelo processo aglutinador dos impérios colonialistas. Assim, a intepretação do passado pelo historiador foi pautada em discursos 
hegemônicos que exaltavam a história oficial arraigada em princípios míticos; heroicos e impositivos de uma memória nacional. Nesse ponto, a 
história confundiu-se com a memória, pois sua função se tornou análoga a do monumento, ou seja, reforçar um passado contínuo e a lembranças 
de grandes acontecimentos para gerações futuras (BURKE, 1992). 

 Por conseguinte, ao evidenciarmos o histórico das políticas públicas de preservação dos bens culturais brasileiros percebemos que os dis-
cursos provenientes da “história oficial” criaram concepções que delimitaram um “sentido” de preservação da memória. O projeto de busca de uma 
gênese cultural no país, sancionado pelo Estado Novo na década de 30, segundo Chuva (2010), foram vinculadas ao processo de fundação de “uma 

1 Mestranda no curso de pós-graduação em História na Universidade de Ouro Preto.-  Email: belreisnascimento@hotmail.com



Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

77

nação moderna, barroca e civilizada” ao qual seria mediada pelas propostas de unidade nacional e universalidade da cultura e da arte. Portanto, 
os bens culturais foram utilizados pelo Estado-nação como forma de preconizar a ordenação do território, e “inventar” uma herança artística que 
ligaria o país a civilização ocidental. 

 É neste processo, que os museus modernos, principal espaço associativo e representativo da memória coletiva, tornaram-se, segundo Cha-
gas; Santos (2007), fator de disputa, pois, além de auxiliar na legitimidade de um saber, suas coleções justificavam a consolidação dos Estados 
nacionais. 

 Nessa perspectiva, a partir da leitura de Anderson (1989) e Nora (2008) podemos compreender que o processo de difusão do nacionalismo, 
reforçava o controle burocrático sobre o território baseado na criação de “comunidades imaginadas”, arraigadas num passado contínuo e numa his-
tória-memória partilhadas pelo mecanismo da herança. Com isso, o sentido histórico evidenciado partia do princípio de continuidade da história, 
que tinha como função delimitar as experiências dos sujeitos pautadas no valor de verdade absoluta.  

 Contudo, de acordo com a análise de Gumbrecht (1998) referente aos vários sentidos proporcionados pelo conceito de modernidade, o que 
vimos na sociedade “pós-moderna” foi um novo “cronotopo”, ou seja, um novo horizonte histórico pautadas na necessidade de rememorar as lem-
branças do passado2. A transmissão da memória oficial tornou-se obsoleta, principalmente porque os questionamentos advindos da historiografia 
trouxeram o caráter de incerteza para as experiências do passado, ou seja, foram inseridos na pesquisa histórica os conceitos de revisão; reconsti-
tuição e reconstrução do tempo histórico. Assim, como demonstra Koselleck (2006), os períodos caracterizados pela inserção de novas tecnologias 
e, consequentemente, pela globalização acarretaram ao tempo períodos mais curtos por conta das mudanças rápidas no espaço de experiência do 
homem, contribuindo para a percepção de um presente acelerado. 

 Para Huyssen (2000, p.9) “a cultura da memória triunfou sobre o presente e bloqueou qualquer imaginação de futuros alternativos”, ou 
seja, a partir da década de 80 evidenciou-se um deslocamento temporal do presente/futuro para presente/passado. Este período, como demonstram 
Abreu e Rangel (2015), trouxe ao campo das políticas de identidades indagações acerca da representação etnocêntrica e de unicidade da cultura 
proposta pelo século XIX. Portanto, as “tendências democráticas” ganharam espaço nas redes de interação social, ou seja, evidenciou-se no campo 
das políticas da memória a luta pela representação da diversidade cultural. A consequência disso, como analisa Choay (2006), foi o surgimento do 
“Homus proteticus”, ou seja, nostálgico, presos a réplicas e narrativas do passado3.

 Neste âmbito, importante ressaltarmos as mudanças nas políticas de preservação da memória frente à problemática instaurada pela “pós-
-modernidade”, especificamente no campo das representações e produções de sentidos vinculados aos processos de museificação e patrimonializa-
ção da cultura pós década de 804. Podemos inserir nessa perspectiva a análise de Eric Hobsbawal sobre o surgimento das tradições. Com a perda
de referências os sujeitos buscam se inserir em grupos e comunidades que acalentam a preservação de identidades arraigadas em normas impostas
pelas comunidades tradicionais.

 No Brasil, as instituições de salvaguarda da memória foram incumbidas de orientar as percepções dos sujeitos no tempo e espaço, ou me-
lhor, a inflação e a mundialização de patrimônios viraram, de acordo com (Hartog, 2006), “remédio” contra a amnésia. Os museus passam a ter 
função social. A necessidade da sociedade contemporânea, principalmente depois das ditaduras Militares da América do Sul e as grandes barbarias 
da Segunda Guerra Mundial, como demonstra Pollack (1989), é a de estruturar a memória coletiva. As ciências sociais e humanas buscavam uma 
reinterpretação das narrativas do passado, pois a representação do outro se transforma em instrumento de poder de discurso e de autoafirmação.  

A década de 80 projetou aos museus e as produções historiográficas a responsabilidade de “democratizar a memória” (Chagas, 2008, p.10).  
Por isso, a cultura histórica é entrelaçada a necessidade do direito a memória, que exige a participação dos atores sociais na geração de sentidos 
históricos.  Assim, com intuito de abarcar os “silenciados” e os “esquecidos” pela concepção englobante das narrativas oficiais da história, como 
demonstra Pollack (1989, p.3), a metodologia da história oral foi utilizada por diversas entidades, grupos e instituições como importante instru-
mento de registros do processo dialógico entre o desenvolvimento da consciência dos sujeitos e a constituição identitária. Além disso, desde a dé-
cada de 70, em destaque para o encontro de Santiago do Chile5, as ações culturais passam a ser repensadas com intuito de abarcar “novos públicos” 
nos espaços de memória.

Assim sendo, diante das discussões propostas na década de 80, o ponto a ser investigado nessa reflexão são as adaptações feitas no Brasil 
para contribuir com o processo de democratização da cultura e memória, além de expor de que forma a educação patrimonial auxiliou nesse diá-
logo entre políticas públicas e sociedade civil. 

2  Podemos inserir nessa análise, também, as discussões provenientes do artigo: “História e Modernidade em Hans Ulrich Gumbrecht”. São contribuições trazidas por 
Marcelo Rangel e Thamara de Oliveira Rodrigues, que buscaram na análise de Gumbrecht elementos referentes à função da História nas ditas fases da modernidade. 
3  O Conceito apresentado por François Choay em seu livro “o Patrimônio em Questão”. De acordo com a autora a prótese da memória é representada por grandes 
monumentos históricos ou discurso oficiais que de certa forma impedem a capacidade do homem de interpretar e agir sobre suas experiências e na produção da identidade. 
Entende-se o passado com acontecimentos inatingíveis e inalterados.
4  É importante ressaltar que as políticas de preservação e de museificação nas décadas de 70 e 80 buscavam responder à pergunta: Como preservar? O intuito era 
afastar as antigas premissas do patrimônio instauradas pelo ISPHAN, principalmente as propostas pelo projeto do Estado Novo, mediadas pela pergunta “o que preservar?”, 
ou seja, a cultura material como a responsável pela fundação de um projeto ideal de Nação.
5  Nesse encontro foram discutidas as readaptações dos museus as novas necessidades dos visitantes. Além disso, repensaram as ações educativas para atender as 
demandas propostas. O primeiro ponto evidenciado foi o conceito de museu social e o projeto museu integração.   
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Período De Redemocratização No Brasil: Direito À Cultura, Direito À Memória E Direito Cultural. 

 O período de redemocratização no Brasil buscou superar as graves crises advindas do regime autoritário, que assolou o país por 21 anos. 
Devido à supressão do estado democrático de direito, as eleições diretas e, consequentemente, a liberdade de expressão foram os pontos mais re-
quisitados pelos movimentos políticos e sociais dirigidos ao parlamento. Dessa forma, de acordo com a análise de Delgado (2007), em 1984, por 
conta de vários movimentos em torno do slogan “Diretas já”, dentre eles o comitê Partidário Pró-Diretas, o parlamento organizou uma sessão na 
câmara para a votação da Ementa Dante de Oliveira6. A ementa requeria tanto a volta do estado democrático de direito quanto à redação de uma 
nova constituição para a república brasileira. Entretanto, o parlamento não aprovou a restituição da democracia. Mesmo assim, não com a mesma 
unidade e organização dos movimentos da direta já, em 1985, de forma ainda indireta, o Brasil ganha seu primeiro presidente civil, depois do golpe 
militar de 64, Tancredo de Almeida Neves7. 

 Nesse âmbito, em 1986, o congresso elege os parlamentares e juristas responsáveis por redigir a nova constituição Brasileira. Contudo, o 
documento foi aprovado somente nos dois anos seguintes. É válido destacar nessa nossa discussão sobre direitos socioculturais, que a constituição 
de 1988, marcou a regulamentação das ações culturais com intuito de abarcar a sociedade civil no processo de pertencimento e identidade ao uma 
dada herança e costume. Essas ações, no que tange o patrimônio cultural, buscaram inserir nas políticas públicas a defesa da diversidade da nação; 
direito à cultura e direito à memória. 

 Diferentemente das leis prescritas pelo IPHAN nos tempos aureos da aprovação do projeto de 1937, revestidas pela “estética modernista”, 
que eram correntes tangidas pelo carátes unívoco revestido do ethos nacional; a nova constituição, como demonstra Martins (2016), elencou a 
necessidade das rupturas com paradigma tradicional nas premissas do patrimônio.  A grande questão era referente aos instrumentos de preservação 
e conservação. Afinal de contas, o que preservar? Como preservar? E que instrumentos metodológicos podemos usar para a inserção da sociedade 
civil no processo de proteção cultural? 

 Diante do exposto, antes de adentrarmos as ações culturais desenvolvidas a partir do auxílio dos métodos de ensino aprendizagem da me-
todologia da educação patrimonial, precisamos recorrer as leis que permitiram uma regulamentação nos serviços públicos destinados as ações cul-
turais.  Nesse caso, partiremos do primeiro conceito trazido nesse tópico que é o direito à cultura. O autor Humberto Cunha em seu livro publicado 
nesse ano, 2018, nos apresenta um importante panorama jurídico e conceitual das teorias do direito. Ele se refere ao campo do direito à cultura, 
redigido na constituição de 88, como um instrumento de “proteção contra mudanças abruptas e ilegítimas nas tradições e costumes” (FILHO, 
2018, p.30), além da manutenção do Estado na preservação e conservação dos bens culturais da nação. Devido à urgência de regulamentar o que é 
cultura e as formas de proteção mantidas pelo Estado, o corpo jurídico brasileiro instituiu, nas normas da constituição, o direito Cultural. O intuito 
era “regulamentar os serviços públicos de Cultura e instituir parâmetros e estruturas” (FILHO, 2018, p.31). 

 Por isso, é promulgada, em 1988, os artigos 215 e 216 referente à cultura e ao patrimônio cultural. Assim, o artigo 215 prevê: 

Art.2015- O Estado garantirá a todos plenos exercícios dos direitos e acessos às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e 
a difusão das manifestações cultuais.

§1º O estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e de outros grupos participantes do processo civilizatório
nacional.

§2ºA lei disporá sobre fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.

§3°A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual visando ao desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do
poder público que conduzem a:

I-Defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro.

II-produção, promoção e difusão de bens culturais.

III-Formação de pessoal qualificado para gestão da cultura em suas    múltiplas dimensões.

IV-democratização dos bens de cultura.

V- Valorização da diversidade étnica e regional.

 Diante do exposto, a lei reafirma o compromisso do Estado no direito à cultura, à memória e à difusão desse material produzido pelos gru-
pos sociais em diálogo entre o sentido/significados atribuídos aos fenômenos presentes no território. Além disso, no parágrafo 3° podemos destacar 
o tópico três que dá ênfase na necessidade de formação qualificada para administrar o complexo entrelaçamento requerido na intepretação cultural.
Refere-se também, principalmente no parágrafo 1°, a partir da reflexão de Martins (2016), uma tentativa de ampliar as fronteiras espaciais, étnicas
e raciais de preservação cultural no país.

6  Nome do Deputado que submeteu a ementa na câmara dos Deputados, em 1984.
7  É válido ressaltar que, devido a morte do presidente eleito, em 21 de abril 1985, assume em seu lugar o então vice presidente José Sarney. 
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Com relação ao patrimônio cultural, o artigo 216 insere concepções do que pode ser considerado, pelas normativas do estado de direito, 
bens e referências culturais. Desse modo, a lei prevê: 

Art.216- Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores 
de referência à identidade, a ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 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.

 As sanções de regulamentação do patrimônio no Brasil buscou superar as rachaduras, intensificadas pela imposição do fusionismo cultural 
à pluralidade no país, principalmente no campo das representações da diversidade brasileira no rol das políticas públicas e ações de preservação. 
Entretanto, mesmo com a inserção do patrimônio imaterial, que ia além de uma concepção de “Pedra e Cal” 8, as ações culturais de incentivo à 
preservação; à promoção e à difusão do conhecimento cultural se viram na problemática em torno da aplicabilidade da lei, ou seja, o que preservar 
num país tão diverso e como inserir a sociedade civil nesse processo de conscientização sobre a importância da memória e da história de uma dada 
comunidade. 

 Nesse ponto, de acordo com os dados discutidos até o momento, podemos perceber que os bens culturais da nação brasileira estão respal-
dados por normativas que regulamentam, de forma mecânica, as considerações sobre cultura e patrimônio. Mas é importante questionar se todas 
essas ações do Direito Cultural dão conta de criar, cognitivamente, ou melhor, o simples fato de existir uma lei de proteção é o suficiente para 
os sujeitos conseguirem produzir sentido de pertencimento e identidade, conceitos indispensáveis no processo de conscientização e preservação 
cultural. 

 Diante do exposto, passaremos para o último tópico dessa discussão na qual evidência os instrumentos usados pelas políticas públicas do 
patrimônio cultural para inserir a sociedade no processo de interpretação e proteção da sua própria cultura. Desta forma, ao salientar a palavra 
“redenção” para adjetivar as ações propostas pela educação patrimonial no Brasil, o intuito é provocar uma reflexão sobre a importância do ensino 
como dispositivo estratégico das políticas públicas do patrimônio e espaços museais na “alfabetização cultural”.

Processo De Democratização Da Cultura: A Educação Patrimonial E A Nova Museologia.

 A educação patrimonial foi um método pedagógico usado pelas políticas públicas do patrimônio como forma de “democratizar” e “deco-
dificar” os códigos culturais presentes nos espaços de memória, não acessíveis a toda nação. Precisamos ter em mente que essas ações culturais 
não se iniciaram no processo de redemocratização do Brasil. Somente a educação mudou sua intenção frente ao sentido/significado dos sujeitos e 
o método de aprendizagem.

 No princípio da constituição do SPHAN, em 1937, os dois percussores do órgão responsável pelos setores de salvaguarda do patrimônio 
Histórico e artístico, Mário de Andrade e Rodrigo de Melo e Franco davam indícios da necessidade da educação como força motriz da conscien-
tização e preservação dos “[…] monumentos que ficaram do passado” (MINISTÉRIO DA CULTURA, 1987, p.64. Apud Oliveira, 2011, p.32). 
“Com relação aos museus, Mário de Andrade, além de ter produzido todas as bases normativas referentes à proteção dos patrimônios Históricos e 
artísticos da nação, caracterizou os espaços museais, os denominados “museus técnicos”, como lugares “ […] de caráter essencialmente pedagó-
gico” (ANDRADE, [1936] 2002, p. 2079, apud Florêncio; Clero; Bezerra e Ramassote, 2014, p.6).

 Não obstante, os métodos pedagógicos propostos pelos museus técnicos e museus nacionais, reforçavam o caráter evolucionista e tecnicista 
dos espaços expositivos. Esses espaços culturais priorizavam o modelo denominado por Paulo Freire como “Educação Bancária”, ou seja, a cultura 
material, produto da relação humana na sociedade, inseridos em exposições, era somente um campo reprodutor de informação. Além disso, ainda 
sobre as bases críticas de Freire, a concepção desse modelo pedagógico exaltava um contexto erudito destinado a representar as classes dominantes 
em confronto com a “Cultura Popular”. 

 Com intuito de superar os riscos da perda de sentido à preservação dos bens culturais, em 1979, administrado por Aloísio Sérgio Barbo-
sa de Magalhães, o IPHAN remonta estratégias de ensino para ampliar a concepção de patrimônio; para superar as consequências tangidas pelo 

8  Conceito inserido pela autora Maria Cecília Londres Fonseca no artigo intitulado “Para além da pedra e cal: por uma concepção ampla de patrimônio cultural”. 
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fucionismo nacional em detrimento da diversidade cultural e inserir os agentes endógenos/exógenos no processo de desenvolvimento da cultura 
local/regional. Assim, é criado o CNRC (Centro Nacional de referência Cultural); com linhas de trabalho destinadas ao diálogo entre a educação 
básica e as produções culturais no país. O projeto Interação tinha como mote:

Ações destinadas a proporcionar à comunidade os meios para 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. A participação referida se efetivará através da intera-
ção do processo educacional às demais dimensões da vida comunitária e da geração e operacionalização de situações de aprendizagem com base 
no repertório regional e local. (BRANDÃO, 1996, p.293 apud Florêncio; Clero; Bezerra e Ramassote, 2014, p.8).

 Nesse contexto, Mattos (2010, p.85) aponta que o sucesso dos projetos de interação, a partir das ações educativas, dependem da relação de 
4 esferas essenciais “a cognitiva, a afetiva, a volitiva e a física”. Esses trabalhos de mediação, denominadas pelas teorias freireanas como “edu-
cação libertadora”, busca inserir meios e instrumentos com objetivo de reproduzir e difundir conteúdos que facilitam a compreensão das comuni-
dades a sua própria realidade sociocultural. Desse modo, os agentes sociais seriam participantes ativos e autônomos para decidirem suas próprias 
referências culturais. Consequentemente, a partir desse processo de valorização de múltiplas culturas e a conscientização dos sujeitos perante 
suas afeições identitárias, contribuiriam para a constituição de um projeto ideal pautado na representação e preservação do patrimônio cultural. 
Entretanto, esse tipo ideal esbarra na questão das políticas públicas do patrimônio e suas chancelas normativas de escolha do que preservar nesse 
território culturalmente diversificado, ou seja, o grande problema está no campo das representações.

 A década de 80 marcou importantes iniciativas apoiadas na ideia propostas pelas discussões em torno das tendências democráticas. Assim, 
as conferências e encontros promovidos por órgãos públicos referentes ao tema patrimônio cultural e educação, somados a problemática sobre 
as funções do museu na sociedade, rebatiam nos conceitos de representação; identidade e pertencimento9. No Brasil, é interessante ressaltarmos 
a construção metodológica, em 1983, a partir do seminário realizado no Museu Imperial, em Petrópolis, da educação patrimonial. Os moldes de 
ensino foram adaptados da iniciativa proposta na Inglaterra, designada como Heritage Education (HORTA, GRUNBERG E MONTEIRO, 1999). 
Dessa forma, a educação patrimonial é definida como:

[…] um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enri-
quecimento individual e coletivo. […] é um instrumento de “alfabetização cultural” que possibilita o indivíduo fazer leitura do mundo que o rodeia, 
levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal que está inserido (HORTA, GRUNBERG E MONTEIRO, 
1999, p.6). 

 As ações educativas endossam o campo de conflito inerente ao patrimônio cultural. A partir de atividades lúdicas, elas amenizam a into-
lerância à diversidade; mediam o conhecimento do real e imagético, além de contribuir para a autoestima e valorização de um dado grupo social. 
Metodologicamente, a educação patrimonial se utiliza de quatro instrumentos de mediação (observação; registro; exploração e apropriação). Essas 
ferramentas auxiliam os sujeitos na compreensão deles sobre os fenômenos que circundam o mundo, a partir da consolidação prévia do conheci-
mento advindos da sua própria experiência no tempo/espaço. As atividades propostas pela metodologia da educação patrimonial podem ser apli-
cadas no ensino formal (escolas ou instituições de ensino) e espaços informais (museus; casa cultura; biblioteca; espaços de memória; rua….)10. 
Além disso, podemos utilizá-la como fomento de atividades interdisciplinares na qual podem ser feitas múltiplas abordagens, que reforçam o 
comprometimento das diretrizes da educação com contexto sociocultural das comunidades em que os espaços escolares e os alunos estão inseridos.

 Com relação ao diálogo entre museu e educação, destacaremos nessa discussão as mudanças propostas pelos espaços museais ao referido 
processo de democratização cultural. A intenção não é renegar o potencial dos espaços escolares, e sim, demonstrar de que forma os museus se 
adaptaram aos “novos” perfis de seus visitantes. Em consonância com essa proposta, é interessante apresentar a repaginação do campo museológico 
advindos das ações e teorias requisitadas pela Nova museologia. É tácito que a década de 80 marcou grandes discussões sobre a verdadeira função 
dos museus na sociedade. Diante de muitos conflitos no campo das políticas da memória, várias vozes foram silenciadas e muitas comunidades 
não foram representadas nesses espaços culturais. Nesse quesito, Mattos Y e Mattos I (2010, p.61) pontua que a relação museu e educação busca-
ram-se “minimizar o distanciamento entre os museus e suas comunidades...”. As autoras especificam também que o diálogo do visitante com as 
informações pertencentes às exposições ou acervos museológicos: 

9  Dentre essas discussões podemos destacar, também, a conferência em Grenoble, Fraça, em 1971; o Congresso em São Tiago do Chile, 1975; e a assinatura da Decla-
ração de Quebec, em 1984. 
10  Todas essas iniciativas baseadas nos princípios da educação patrimonial no campo da educação escolar, propiciaram importantes contribuições para as Lei de diretrizes 
e bases da educação (Lei 9394/1996), que no seu art. 26 enfatiza que a parte diversificada dos currículos do ensino básico, deve observar as características regionais e locais da 
cultura, pertencentes à comunidade escolar .
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[…] não mais se manterá apenas em uma via o contato com o objeto/documento museológico em um espaço de exposição que privilegia os me-
canismos de mediação das informações sobre conteúdos programáticos oficialmente determinados. Ao contrário, agora se tornam privilegiadas as 
questões de sentido e significado, no âmbito formal e informal (MATTOS, Y. MATTOS, I. 2010 p.131).

 A crítica da autora é com relação às visitas programas pelos museus para receber o público escolar. Segundo essa análise, muitos profes-
sores recorriam aos espaços de história e memória com intuito de atrelar o conteúdo inscrito nos Currículos básicos comuns da educação formal, 
com as representações dos acervos museológicos. Entretanto, esse formato de educação incorpora aos objetos de uma exposição, uma única via 
de comunicação e diálogo; fato que inviabiliza a “polifonia dos objetos”, ou seja, as várias perspectivas e interpretações pertencentes aos códigos 
museais. 

 As visitas programadas e os museus construídos sobre memórias oficiais, que não representam a projeção do território na qual está vincu-
lado, sofrem com a falta de comunicação e, quantitativamente, com a queda de visitantes aos espaços. Assim, ao repesarem as funções requeridas 
pelo museu, o campo da museologia produziu, em 1984, a Declaração de Quebec. Além de reafirmarem a função social dos museus, o encontro 
proporcionou novas medidas para superar os problemas postos pelas políticas das memórias. Assim, surgem os princípios da nova museologia. 
Esse campo interessava, a partir de iniciativas sobre a égide social, “[…] em primeiro lugar pelo desenvolvimento das populações, refletindo os 
princípios motores da sua evolução ao mesmo tempo em que as associa aos projetos de futuro” (DECLARAÇÃO DE QUEBEC, 1984). 

 Diante disso, a Nova museologia priorizou a “cultura viva” e os sujeitos participantes. Esse empreendimento incentivava a não estagnação 
dos objetos em espaços museais não comunicantes, ou seja, buscavam-se as múltiplas vozes da cultura. Contudo, os museus ditos “tradicionais”, 
muitos readequaram seus dispositivos de discurso para superar os problemas de pertencimento e identidade. Outros se apoiaram nas ações dos 
setores educativos para tentar resolver os problemas postos pelas premissas do patrimônio no processo dos “usos culturais da cultura” (MENESES, 
2002). De forma incisiva, alguns profissionais da área do patrimônio militavam a favor da museologia social. 

 Em nome dessa participação ativa das comunidades, temos que ter em mente que cada núcleo projeta um sentido ao patrimônio: econômi-
co (sustentabilidade, turismo, gentrificação e patrimônio mercadológico); sociocultural (memória; história e identidade); patrimonial (preservar, 
inventariar, conservar- patrimônio tecnicista), mas a grande questão é cadê a ressignificação local? Quem nutri esse patrimônio?

 Nessas questões, Hugues de Varine (2012) nos apresenta argumentos fundamentais sobre a importância em inserir o contexto de vida das 
comunidades nas políticas públicas do patrimônio e nos museus. O autor é defensor da ecomuseologia, Museu território e Museu comunitário11. 
Segundo essa perspectiva, os agentes técnicos da área de salvaguarda do patrimônio seriam somente subsidiários desse transporte de sentido e 
significado dos agentes sociais. 

 Ao partir do pressuposto que “o patrimônio é o DNA do território e da comunidade” (VARINE, 2010), podemos entender que os sujeitos 
sociais são perfeitamente aptos a identificar o que é ou não referência cultural de sua comunidade. Nesse ponto, é importante refletirmos sobre as 
ações culturais apoiadas pelas políticas públicas do patrimônio. Dessa forma, os inventários participativos e os métodos pedagógicos da educação 
patrimonial contribuem nesse transporte de sentido de preservação. Todavia, ao inferir interpretações sobre a cultura do outro, dependendo da 
abordagem utilizada, as políticas públicas podem reforçar, mais uma vez, uma “história oficial”; delegar “mitos fundadores” e implicar perspecti-
vas que abarcam uma “democracia racial”.

 A educação patrimonial deve apoiar-se não em cultura material e imaterial já prescrita pelos órgãos públicos, e sim, trabalhar com os cida-
dãos no processo de desenvolvimento local, ou seja, “libertar o conhecimento autônomo dos sujeitos a sua própria cultura (VARINE, 2005, p.10)”. 
Desse modo, superaríamos, em certo ponto, a propagação de informações preconcebidas por agentes técnicos não capacitados para identificar a 
essência de uma comunidade.

 Por fim, devemos nos perguntar, sempre, “para quê” e “para quem” existe museu e patrimônio. Além da questão que podemos nos ques-
tionar sobre a serventia dos espaços culturais. Afinal de contas, quem é o proprietário desses espaços, o agente endógeno, movido pelo sentido 
cotidiano e significações afetivas, ou o exógeno, marcado pelo consumidor de conhecimento (turismo de massa). O grande trunfo da Nova museo-
logia foi o incentivo, principalmente na França, na figura de Huges de Varine, às propostas de Museu comunitário e ecomuseu. No âmbito escolar, 
podemos destacar os primeiros museus escolares nos quais trouxeram em voga esse processo fiel da educação patrimonial como ponte de inserção 
da comunidade sobre seu próprio patrimônio. Portanto, a partir dessas iniciativas que conseguiríamos, no Brasil, por exemplo, emergir das profun-
dezas da “cultura oficial” à “memória plural”, aquela que contribuiria com a constituição de um “ethos cidadão” consciente da sua própria história 
e preservacionista da herança de seus antepassados.

11  Primeiro ecomuseu na França: o museu da comunidade urbana Le Creusot Montceu (museu do homem e da indústria) Depois ecomuseu da comunidade Urbana Le 
Creusot-Montceu). Museu comunitário/ecomuseu no Brasil: “Curado (Goiás abragendo os municípios de Pirinópoleis; Corumba; Cocalzinho;  Abadrânia;Alexânia; Santo 
Antônio do descoberto e Águas  Lindas) Quarteirão (Santa Cruz -RJ); Ecomuseu da Amazônia (Belém do Pará); Ecomuseu de Maranguapé (Ceará); Museu de percurso (Rio 
Grande do Sul); Museu de Rua; Museu da Maré (Rio de Janeiro) e Ecomuseu da Serra (Ouro Preto)” (MATTOS. Y e MATTOS. I, 2010, p.124). 
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O VINHO DE UVA E JABUTICABA DE CATAS ALTAS: PATRIMÔNIO CULTURAL E PERTENCIMENTO LO-
CAL E REGIONAL

Silvia da Cunha Braga 1

 Alissandra Nazareth de Carvalho2

Resumo

É grande a diversidade cultural de um país de grandes dimensões como o Brasil. A cultura recebe diferentes influências, resultantes de processos desde a 
colonização pelos europeus e a vinda de imigrantes para as terras brasileiras. Em Minas Gerais, o ciclo do ouro muito contribuiu para a formação gastronômica, 
cultural, patrimonial e da identidade deste povo, e neste contexto encontra-se a cidade de Catas Altas. Este trabalho tem como finalidade compreender a identidade 
cultural do vinho artesanal de jabuticaba e de uva de Catas Altas para a cultura e sua importância para o desenvolvimento local e regional, considerando todo 
o processo de produção e o contexto histórico do qual está inserido, verificando se o dito Decreto tem sido capaz de promover e garantir a manutenção do
referido bem através do tempo, a despeito das interferências econômicas, sociais e administrativas e como a comunidade participa e intervém neste processo.
Metodologicamente este trabalho se caracteriza como uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa, onde serão realizados levantamentos bibliográficos e
documentais na área de patrimônio, cultura e desenvolvimento local, que serão usados como embasamento para contextualização e tratamento de informações.
Assim sendo, este trabalho busca contribuir com pesquisas já realizadas sobre a temática apresentada, refletindo sobre a identidade cultural e a pertença de
pequenas localidades frente a atrativos de grande potencial para o desenvolvimento local e regional. Busca-se entender as estratégias de valorização da cultura
e da identidade, verificando se o sentimento de pertencimento pode contribuir com a manutenção do bem cultural de Catas Altas e consequentemente seu
desenvolvimento, uma vez que a proteção ao patrimônio imaterial vai muito além dos decretos e legislações.

 Introdução

Catas Altas uma cidade tipicamente mineira, localizada cerca de 120 km da capital Belo Horizonte, no Quadrilátero Ferrífero. Possui uma 
população estimada pelo IBGE no ano de 2016 de 5274 pessoas e uma área territorial entorno de 240, 042 km² (IBGE, 2016). Limita-se a norte e a 

oeste com o município de Santa Bárbara, a leste com o município de Alvinópolis e ao sul com o município de Mariana, situada aos pés da Serra do 
Caraça, resguardada pela Serra do Espinhaço, integrante o Circuito Turístico do Ouro ao longo da Estrada Real conhecida pelo trecho dos Cami-
nhos dos Diamantes (PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS).

A história de Catas Altas está relacionada ao ciclo do Ouro no final do século XVII e início do século XVIII, com a descoberta de ricas 
minas auríferas por bandeirantes paulistas. Foram décadas de exploração de ouros e pedras preciosas de forma rudimentar, períodos de fartura e 
decadência que perduram por longos períodos não somente em Catas Altas como toda região de exploração mineral.

Após os longos períodos de exploração mineral e com a exaustão das minas auríferas, muitos arraiais ficaram praticamente abandonados. 
Os moradores que residiam em Catas Altas migraram para outras regiões com esperança de prosperidade e de encontrar novas minas auríferas.

Todavia, a riqueza do município não se concentrou apenas na presença do Ouro. Em meados do século XIX, a tradição de fabricar os vinhos ar-
tesanais de uva começou quando o vigário Monsenhor Mendes chegou a Catas Altas e ensinou aos moradores o plantio correto e o processo de 
fabricação da bebida que, inicialmente, servia apenas para as celebrações religiosas. Anos mais tarde, a jabuticaba muito encontrada nos quintais 
tornou-se uma importante matéria prima, sendo processada da mesma forma que a uva. O costume da fabricação da bebida passou de geração para 
geração, assim como o cultivo da uva e da jabuticaba.

1  Discente do Bacharelado em Turismo da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Técnica em Turismo e Guia de Turismo Regional pelo Instituto 
Federal de Mina Gerai (IFMG),-  Email:: silvia.braga@aluno.ufop.edu.br;
2  Professora Adjunta IV do Departamento de Turismo da Universidade Federal de OuroPreto (UFOP), Diretora da Escola de Direito, Turismo e Museologia 
- EDTM UFOP, -  Email: alissandracarvalho@yahoo.com.br
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Nesse contexto, este trabalho tem a finalidade de compreender a importância cultural do vinho artesanal de jabuticaba e de uva de Catas 
Altas para a cultura e sua importância para o desenvolvimento local e regional, considerando todo o processo de produção e o contexto histórico do 
qual está inserido, verificando se o dito Decreto tem sido capaz de promover e garantir a manutenção do referido bem através do tempo, a despeito 
das interferências econômicas, sociais e administrativas e como a comunidade participa e intervém neste processo. Metodologicamente este traba-
lho se caracteriza como uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa, onde serão realizados levantamentos bibliográficos e documentais na área 
de patrimônio, cultura e desenvolvimento local, que serão usados como embasamento para contextualização e tratamento de informações através 
de coleta de dados e pesquisas de campo, para Triviños (1987), “o estudo descritivo pretende descrever com exatidão os fatos e fenômenos de de-
terminada realidade”, e uma de suas características mais significativas aparece na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, sendo 
utilizado pelo pesquisador com a intenção de conhecer a comunidade alvo, valores, características e seus problemas (TRIVIÑOS 1987, p.110 )”

Segundo as autoras Marconi e Lakatos (2011), a pesquisa documental engloba “todos os materiais, ainda não elaborados, escritos ou não, 
que podem servir como fonte de informação para a pesquisa científica (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 43)” e a pesquisa bibliográfica “trata-se 
do levantamento de toda a bibliografia já publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Sua finalidade é colocar 
o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto [...] (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 43-44)”.

Será elaborado e aplicado um roteiro de entrevistas com os produtores de vinho de Catas Altas, moradores antigos que possam contribuir 
com relatos orais, e representantes do poder público (Secretário Municipal de Turismo e Cultura), técnico da EMATER de Catas Altas e Presidente 
da Associação dos Produtores de Vinho, buscando identificar as percepções de pertencimento e afetividade dos moradores de Catas Altas com o 
vinho artesanal e a participação dos gestores envolvidos no processo de produção e no desenvolvimento local e regional do patrimônio cultural 
do vinho de Catas Altas. Assim sendo, este trabalho busca contribuir com pesquisas já realizadas sobre a temática apresentada, refletindo sobre a 
identidade cultural e o sentimento de pertencimento de pequenas localidades frente a atrativos de grande potencial para o desenvolvimento local e 
regional. Busca-se entender as estratégias de valorização da cultura e da identidade, verificando se o sentimento de pertencimento pode contribuir 
com a manutenção do bem cultural de Catas Altas e consequentemente seu desenvolvimento. Visa, também, contribuir com as pesquisas acerca do 
planejamento e metodologias para a promoção cultural, desenvolvimento econômico, preservação e manutenção do patrimônio cultural. 

Com o Decreto 3.551/2000, foram adotados instrumentos de legislação, salvaguarda e importantes ações de reconhecimento e valorização 
das culturas populares. Adiante, com o Decreto 1221/2011, foi registrado o Modo de Fazer Artesanal dos Vinhos de Uva e Jabuticaba e Licores de 
Catas Altas como bem cultural imaterial do município, tendo como foco a consciência de valores da cultura e memória do povo, objetivando ações 
de proteção e preservação do patrimônio.

Patrimônio Cultural E Proteção Legal

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 houve uma maior valorização dos direitos culturais e os vinculados a realização do 
indivíduo. Tem-se que, a partir do artigo 215 e 216 da Constituição Federal, a cultura Brasileira passou a ter uma proteção legal mais avançada e 
moderna, garantindo a proteção aos bens culturais de forma mais abrangente, bem como resultando em um acesso maior do povo aos respectivos 
bens.

O artigo 216 transcorre a seguinte previsão da Constituição de 1988 :

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de refe-
rência 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.

Ainda, com o advento da nova Carta Política, pela qual o Brasil passou a adotar uma política mais moderna de proteção aos bens culturais, o Patrimônio 
Cultural foi subdivido em dois campos, a saber: o Patrimônio Cultural material e o imaterial.

Os bens materiais já possuíam meios de proteção desde os anos de 1930, ainda no período do governo de Getúlio Vargas. Nesse período, foi 
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editado o Decreto-Lei nº 25/1937 que instituiu o Tombamento como forma de proteção dos bens materiais. Com vimos, apenas com a promulgação 
da Constituição Federal de 1998 os bens imateriais passaram a ganhar maior destaque na sociedade e também no mundo jurídico. 

Ainda no artigo 2016, são realizadas as instruções e responsabilidade pela proteção, preservação e manutenção do patrimônio.

§1o O Poder Público, com 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 a sua consulta a
quantos dela necessitem.

§3o A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.

§4o Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.

§5o Ficam tombados todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos [...].

Visando garantir maior proteção aos bens imateriais, foi editado no ano de 2000 o Decreto de n° 3551/2000, instituindo o Registro de Bens 
Culturais de Natureza Imaterial e criando o Programa Nacional do Patrimônio Cultural Brasileiro, trazendo, desse modo, uma nova perspectiva de 
proteção aos bens culturais imateriais.

A depender do bem imaterial a ser protegido, a inscrição poderá ocorrer no Livro de Registro de Saberes (art. 1º, §1º, inciso I), Livro de 
Registro de celebrações Religiosas (art. 1º, §1º, inciso II), Livro de Registro de Formas de Expressão (art. 1º, §1§, inciso III) e Livro de Registro 
de Lugares (art. 1º, §1º, inciso IV), podendo ser criados outros livros para inscrição de bens culturais de natureza imaterial que não se enquadrem 
nos livros já existentes (art. 1º, §3º).

Em observância a nova sistemática de proteção aos bens imateriais instituídos pela Constituição Federal de 1988 e pelo Decreto 3.551/2000, 
o Município de Catas Altas, por intermédio do Executivo Municipal, editou o Decreto de nº 1.221/2011, visando proteger o Modo de Fazer Arte-
sanal dos Vinhos de Uva e Jabuticaba e Licores de Catas Altas.

As formas de proteção judicial dos bens imateriais podem se dar por diversos meios, a saber: Ação Civil Pública, Ação Popular e Ação 
Penal Pública.  

 Modo De Fazer Artesanal Dos Vinhos De Uva E Jabuticaba E Licores De Catas Altas

A importância do artesanal foi efetivamente realizada com o Decreto 1221/2011, quando registrado o Modo de Fazer Artesanal dos Vinhos de Uva e 
Jabuticaba e Licores de Catas Altas como bem cultural imaterial do município, com a preocupação e a consciência de valores da cultura e memória 
do povo, buscando através de ações de proteção e preservação do patrimônio, política cultural comprometida com resultados, amparada pela Lei de 
Proteção do Patrimônio Cultural Municipal em obediências resoluções prescritas na resolução do CONEP 01/2009(PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CATAS ALTAS).

BARRETO (2000), afirma que,

a noção de patrimônio cultural é muito mais ampla, e que não inclui apenas os bens tangíveis como também os intangíveis e todo o legado cultural, 
o saber fazer humano, que representa a cultura de um território (BARRETTO, 2000, p.11).

VOGT (2008) descreve de uma maneira mais ampla sua visão sobre o patrimônio cultural que,

é definido como conjunto de todos os bens materiais ou imateriais, que, pelo seu valor intrínseco, são considerados de interesse e de relevância para 
a permanência e a identificação da cultura da humanidade, de uma nação, de um grupo étnico ou de um grupo social específico (VOGT, 2008, P.14).

VOGT (2008), ainda apresenta sua contribuição e suas considerações entorno do patrimônio imaterial, sendo uma reunião de costumes 
como:

as maneiras de vestir, hábitos alimentares, instrumentos musicais, obras de arte, técnicas construtivas, monumentos, máquinas e equipamentos, 
móveis, moedas e outros bens de uma sociedade. O patrimônio imaterial é constituído por canções, crenças, celebrações, ritos, lendas; por saberes 
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que passam de uma geração para outra, como as formas de cultivar e as maneiras de produzir, a linguagem para se comunicar; por manifestações 
cênicas, lúdicas e plásticas; por lugares espaços de encanto e de convívio e encontro de uma sociedade (VOGT 2008, P.14).

Compreender a importância cultural do vinho artesanal de jabuticaba e de uva de Catas Altas para a cultura e sua importância para o desen-
volvimento local e regional, considerando todo o processo de produção produto e o contexto histórico do qual está inserido, objeto de identidade 
cultural, reforçando a importância do bem através do tempo e as transformações que acontecem sejam pelas interferências econômicas, educativas, 
sociais e administrativas e como, os seres humanos participam e interferem neste processo. Como citado por Garrigós, gerir o Patrimônio Cultural, 
será:

(…) administrá-lo de tal modo que, não só não se deteriore e pereça, mas que também se reabilite, se enriqueça, seja conhecido e desfrutando por 
todos e se converta num elemento de desenvolvimento econômico e social (GARRIGÓS, 1998, P. 171)

O patrimônio imaterial dispõe de muitas peculiaridades, principalmente pela imaterialidade e intangibilidade, e por isso são ainda mais de-
licados de serem efetivamente protegidos, trata-se de salvaguardar a herança dos povos que é algo que não é estático e não permite visualizar seu 
estado de conservação. A manutenção do bem imaterial registrado ou não, só existirá com a defesa e apoio sistêmico das pessoas que se sentem 
parte e pertencentes ao processo. Desta forma, as pessoas que detêm o conhecimento da importância das práticas culturais são capazes de assumir 
e fruir de forma que não morra e nem pereça todo o legado cultural vivenciado e vivido.

Por outro lado, o poder público e obrigações legais a eles imputados podem e devem contribuir de forma decisiva para que as histórias, 
presentes no cotidiano das pessoas permaneçam vivas, sejam pela melhoria nas condições de vida, aporte financeiro, incentivo a reproduções 
culturais e além de tudo o respeito pelo detentor das manifestações e toda a conjuntura do seu legado para um determinado povo ou de toda uma 
comunidade.

Considerações Finais

Este trabalho encontra-se em fase de contrução, sendo seus objetivos alcançados de acordo com o desenvolvimento das ações.  Realizamos 
até o presente momento os levantamentos bibliográficos e documentais nas áreas de patrimônio, cultura e desenvolvimento local, que foram  usa-
dos como embasamento para contextualização do bem em questão e sua importância como instrumento de identidade cultural local, contribuindo  
com reflexões acerca da temática apresentada, trata-se de uma pesquisa ampla,  delicada que provoca grandes reflexões.

Sabe-se que a  proteção do patrimônio material e imaterial não deve a nenhum tempo ser visto como algo imposto por alguém para outras 
pessoas mas, como uma ferramenta jurídica capaz de efetivamente de preservar e conservar a própria memória e tradições das pessoas inseridas 
no contexto em análise. Uma pluralidade cultural que merece ser observado e protegido de forma eficiente. 

Embora, as disposições legais já criadas sejam um marco importante e irrefutável a favor dos bens materiais e imateriais brasileiros e seu 
legado para a formação cultural desta nação, é necessária uma participação social mais consciente, exigindo dos representantes legais políticas 
públicas que valorizem a cultura local e regional,  e desta forma o pertencimento e a identidade cultural local  não serão motivos de diferenças mas 
de agregação das muitas formas de expressão do qual estamos expostos todos os dias.

Uma sociedade consciente de seu papel sabe da necessidade de exigir direitos, e preservar e conservar nossos bens materiais e imateriais 
garante a nossa força como sociedade justa naquilo que nos faz uma só nação dentro de muitas outras.
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PERSPECTIVAS LEGAIS A FIM DE PROTEGER A FEIRA DE PEDRA SABÃO SEGUNDO PATRIMÔNIO 
CULTURAL IMATERIAL

Vitor Lordello Borba3

Tainá Dias Couto4

Resumo

O artigo em foco pretende aplicar as perspectivas legais acerca da inclusão da Feira de Pedra Sabão como Patrimônio Cultural Imaterial, a partir de 
análise crítica sobre a Ação Civil Pública em trâmite. O caso em questão julga a possibilidade da retirada da feira de pedra sabão existente no Largo 
de Coimbra na cidade de Ouro Preto por mais de 40 anos. Com suporte na legislação vigente, como o Decreto Lei 3.551 de 2000 e a Convenção 
para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, realizada em Paris, em 2003 vigente no Brasil desde 2006, buscou-se legitimar a continuida-
de da feira no local onde fora instituída, já que esta proteção é explicitada pelas normas jurídicas citadas. Assim, pode-se falar no Registro no Livro 
de Lugares, que consiste em pontos que possuem sentido cultural diferenciado pela população local onde se realizam atividades excepcionais ou 
cotidianas, que vislumbraria a preservação da Feira. Porém, apenas o registro no livro em questão não traz toda a proteção que a feira deveria ter, 
já que não é como o instituto do tombamento, sendo este mutável e se fazendo necessária sua revisão no transcurso do tempo.

1. Introdução

A presente pesquisa visa explicitar, por meio de uma pesquisa jurídico-sociológica, a importância da Feira de Pedra Sabão atingir o patamar 
de Patrimônio Cultural Imaterial da cidade de Ouro Preto visando sua proteção, assim como enquadrar a Feira nos requisitos necessários para 
alcançar o status de Patrimônio Cultural Imaterial por meio do Decreto nº 3.551, promulgado em 4 de agosto de 2000, além da convenção a nível 
global, que inclusive se inspira em parte na legislação pátria, constituindo a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, rea-
lizada em Paris, em 2003 e vigente desde 20 de abril de 2006. 

Busca-se proteger a Feira, no sentido de preservá-la em seu lugar atual, o Largo de Coimbra, no qual esta está estabelecida desde a década 
de 70. Objetiva-se buscar tal proteção atingindo o status de Patrimônio Cultural, de espécie Imaterial, inscritível no Livro de Lugares, conforme o 
disposto no Decreto (BRASIL, 2000), o qual trata expressamente sobre a inscrição de feiras.

A hipótese é de que a Feira preencheria os requisitos presentes no ordenamento para alçar o patamar de Patrimônio Cultural Imaterial de 
Lugar, o que poderia protegê-la, por meio de registro, sendo este o meio mais adequado a proteger o Patrimônio Cultural Imaterial. 

A necessidade de uma busca por sua proteção se justifica pela Ação Civil Pública postulada pelo Ministério Público de Ouro Preto, que 
peticiona a retirada da Feira, apontando que esta, além de não harmonizar com a arquitetura barroca evidente, trata-se de uma ocupação irregular 
e ilegal.

2. O Caso

3 Graduando em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). E-mail: vitor-borba@hotmail.com
4 Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). E-mail: tainadc10@hotmail.com
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 A Feira

A Feira de Pedra Sabão encontra-se em localização privilegiada. Situada sobre o Largo de Coimbra, pode ser acessada por cinco vias de 
rolamento, além de estar em frente à catedrática Igreja de São Francisco de Assis, considerada uma das sete maravilhas de origem portuguesa. 
Este é o motivo filosófico de ter sido instalada ali, já que a igreja é obra-prima Aleijadinho, um dos marcos emblemáticos para a consolidação da 
arquitetura barroca da cidade e fonte de inspiração para os artistas que lá se encontram, espelhando-se em suas obras (MARINHO, 2015, p.113).

 Há uma divergência e imprecisão sobre quando de fato se deu o início da instalação da Feira sobre o Largo, porém consolidado de que se 
deu na década de 70. Preteritamente, o espaço já havia abrigado finalidades comerciais, onde havia um rústico mercado de tropeiros no século 
XIX, sendo depois substituído por uma construção neoclássica que comportava um açougue. Porém, na década de 40, após análise do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), decidiu-se pela demolição da edificação pela justificativa de melhor exposição da Igreja e da 
manutenção da arquitetura barroca (MACHADO e FONSECA FILHO, 2014, p.47).

 É importante observar o histórico comercial do espaço e ainda a justificativa da manutenção da arquitetura, já que serão introdutórios ao 
caso a ser exposto. Nesta esteira, observa-se a relevância da atividade comercial como visionada historicamente e é interessante atentar-se à sua 
significância e seus efeitos. Ao intentar-se de que a Feira seria Patrimônio Cultural, esta relação deve ser via de mão dupla, no sentido de que ao 
preservar e valorizar um bem, é necessário um retorno, além de tudo econômico, para justificar tal investidura. 

 Ao explorar esta esfera, abre-se a discussão sobre a função social e suas nuances. Ao observar o caráter comercial, revela-se outro papel 
da Feira como geradora de fluxo turístico e, atrelado a este, um escoamento da produção, visto que a Feira se utiliza da matéria-prima advinda de 
um distrito de Ouro Preto: Santa Rita de Ouro Preto. 

Ademais, um dos pontos que fomenta a hipótese para a Feira ser considerada Patrimônio Cultural Imaterial se dá pela situação dos feirantes, 
no qual percebe-se os fenômenos de subsistência, tradição e hereditariedade (MACHADO e FONSECA FILHO, 2014, p.59). São mais de 70 famí-
lias que dependem do artesanato para dar condições às suas casas. A técnica para a confecção de esculturas em pedra-sabão é passada geração em 
geração e o restante da família está envolvido de alguma outra forma a fim de manter a prática, como no transporte, divulgação e demais atividades.

Com o fundamento da subsistência, é possível observar outro fenômeno presente: a representatividade. Pelo local privilegiado somado à 
estruturação de comunidade periférica em zona central, infere-se, além da representatividade daqueles que são afastados pela sociedade, que o 
reconhecimento de lugar está presente como referência. Este é outro ponto crucial para o fortalecimento da hipótese de que ali há o atrelamento 
do espaço à atividade artesanal.

 A ideia de referência se atrela à identidade e memória. Ao questionar qualquer ouro-pretano sobre a Feira de Pedra Sabão, a indicação será 
o Largo e a Igreja. Sem contar nos livros de viagens, guias turísticos, pontos de visitação e outros. Para reforçar esta ideia, uma imagem direta-
mente do site da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), retrata, em primeiro plano da figura, a Feira,
quando se destina a tratar da Igreja.

Figura 1: Sao Francisco de Assis Church; city of Ouro Preto, State of Minas Gerais; Brazil; UNESCO. https://whc.unesco.org/en/documents/108041

https://whc.unesco.org/en/documents/108041
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A Ação Civil Pública

 No ano de 2004, o Ministério Público de Ouro Preto interpôs Ação Civil Pública, que demandava a retirada de uma das barracas por ter 
sido construída em alvenaria, concomitante à Prefeitura de Ouro Preto, por negligência em agir contra violações às normas de concessão do espaço 
público. 

 No decorrer da ação, a ocupação da feira como um todo se tornou o objeto do pedido de retirada pelo Ministério Público, que alegava 
ainda que se tratava de uma ocupação ilegal, que não condizia com a arquitetura barroca presente no entorno do Largo e que a atividade da Feira 
degradava o Patrimônio Cultural Material, já que a cidade de Ouro Preto é considerada desde 1980, pela UNESCO e, não havendo alvará, nem 
licitação, se tratava de uma desordem completa.

 Portanto, o lugar da Feira está sob ameaça. Após a aprovação do projeto “Paço da Misericórdia – Centro de Artes e Fazeres de Ouro Preto”, 
onde era o antigo hospital municipal, destina-se ser um centro cultural que abarcaria a feira, além de outras atividades. Apesar de ser um local 
destinado para atividade, devidamente regularizado e regulamentado, há um grande risco de prejuízo aos artesãos da feirinha pelo deslocamento, 
tanto por (falta de) visibilidade, tanto pelo atingimento ao caráter identitário e referencial eivado no Largo de Coimbra.

 O conhecimento e reação sobre a ação, por parte dos artesãos e a Associação dos Expositores Do Largo Do Coimbra (ADELC), apenas 
se deu quando o processo já se encontrava em fase de alegações finais. Os feirantes alavancaram um abaixo-assinado que obteve mais de 10.000 
assinaturas em apenas 16 dias, no qual se solicita a sua permanência por seus signatários. Diante de tal acolhimento, apresentaram em audiência 
na Câmara Municipal de Ouro Preto suas reivindicações e os vereadores que, de maneira unânime, manifestaram total apoio à causa. Além disso, 
concordaram com a equivalência ao valor de Patrimônio Cultural Imaterial de Lugar, por meio da Representação 148/17, encaminhada ao Conse-
lho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural (COMPATRI) para a tramitação do processo de registro.

3. Perspectivas Legais

 Decreto-Lei 3.551/00

 A Constituição da República de 1988, em seu art. 216, abrange o tema Patrimônio Cultural em status constitucional e além disso, amplia o 
conceito, exemplificando em seus incisos, dando respaldo às variáveis Material e Imaterial, em consonância com a abrangência cultural brasileira 
junto à necessidade de reconhecê-la. 

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.

No mesmo artigo, em seu parágrafo primeiro, indica competência ao poder público a promoção e proteção do Patrimônio Cultural Brasilei-
ro. Para fins deste trabalho, atentaremos à proteção, especificamente ao instituto “registro”.

§ 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. (Grifo nosso).

Diante do exposto na Constituição, é por meio do Decreto nº 3.551, de 2000, que foi o marco legal para a proteção do Patrimônio Cultural 
Imaterial do Brasil, instituindo o Registro de Bens Culturais.
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Art. 1º Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro.

§ 1º Esse registro se fará em um dos seguintes livros:

IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem 
práticas culturais coletivas.

§ 2o A inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência a continuidade histórica do bem e sua relevância nacional para a me-
mória, a identidade e a formação da sociedade brasileira. (Grifo nosso).

O artigo 1º deste texto legal é crucial para a observar a interveniência do registro como proteção do direito referente ao lugar. Conforme o 
parágrafo 1º, o registro se diferencia em quatro livros, diferenciados por sua natureza. In casu, foca-se no Livro de Registro dos Lugares, indicado 
no inciso IV, de mesmo parágrafo. O próprio inciso expressa que são espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas e, além 
disso, expressa, literalmente, a indicação de feiras como um destes.

 Deste modo, percebe-se a compatibilidade da Feira de Pedra Sabão à inscrição, tanto por ser um dos lugares expressos no texto, assim 
como encaixar como lugar de concentração e reprodução de práticas culturais coletivas. A Feira é composta por vários artesãos, que se dividem por 
sombreiros que tampam suas exposições do sol ou chuva. É ali que grande parte da atividade artesã é feita e além de dividir o espaço, divide-se o 
tempo entre lapidar a pedra-sabão e atender o cliente interessado. Portanto, não só se reproduz a prática cultural coletivamente por estar no mesmo 
espaço geográfico, mas pela própria interação intra-sombreiro, que pode abarcar uma ou mais famílias, como a relação inter-sombreiro, se assim 
podemos definir, já que uns relacionam-se com outro financeiro-social-afetivamente, seja por indicações de arte, seja por empréstimos ou falta de 
troco, seja pelo convívio obrigatório pelo limite espacial, mas podendo ser harmonioso e frutífero, respectivamente.

 Ademais, observando o parágrafo 2º, o dispositivo define ainda mais o instituto registro. Desta vez, salientando a necessidade da conti-
nuidade histórica junto à relevância nacional para a memória, identidade e formação da sociedade brasileira. Sendo assim, mais uma vez a Feira 
corresponde às exigências e, conforme já foi exposto ao tratar sobre a Feira e suas características, a ideia de memória e identidade são nítidas tanto 
pela localidade atrelada ao lugar como referência a própria em questão. Além da formação contínua da sociedade que tem a pedra-sabão como 
tradição do contexto ouro-pretano, subordinado, ainda, com o conceito da Feira, que dará escoamento à produção de matéria-prima regional.

É neste dispositivo que pode-se também aferir a legitimidade adequada para propor o registro tanto ao COMPATRI quanto à ADELC, visto 
que são instituição vinculada ao Ministério da Cultura e associação civil, respectivamente. 

Art. 2o São partes legítimas para provocar a instauração do processo de registro:

II -  instituições vinculadas ao Ministério da Cultura;

IV- sociedades ou associações civis. (Grifo nosso).

Convenção Da Salvaguarda Do Patrimônio Cultural Imaterial

 Aprovada na 32ª Sessão da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, realizada em 
Paris, em 2003, a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural foi primeiro documento internacional a tratar de patrimônio cultural 
imaterial e definir o tema de forma clara e precisa (SILVA, 2007). A presente Convenção entra no ordenamento brasileiro por meio do Decreto 
Legislativo n º 22, em 01/02/06 e Decreto Presidencial nº 5.753, de 12/04/2006, que entrou em vigor em junho de 2006.

 A Convenção expressa a definição de Patrimônio Cultural Imaterial em seu artigo 2º e além de abordar as práticas e contextos a qual in-
cidiria como tal, ela trata da hereditariedade e recriação constante e ressignificação por parte das comunidades, gerando o aspecto identitário e 
relevando continuidade para aquilo que seria patrimônio.

Artigo 2: Definições Para os fins da presente Convenção, 1. Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações, expressões, 
conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os 
grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se 
transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a 
natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade 
cultural e à criatividade humana. Para os fins da presente Convenção, será levado em conta apenas o patrimônio cultural imaterial que seja com-
patível com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e com os imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e 
indivíduos, e do desenvolvimento sustentável (Grifo nosso).
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A conceituação dada pela Convenção é relevante para inferir o cabimento da Feira de Pedra Sabão como Patrimônio Cultural Imaterial. Os 
grifos na menção do artigo 2º são propositais para a identificação de pontos já tratados no presente texto e que já indicam certa compatibilidade 
iminente ao observar algumas palavras-chave.

 Elenca-se alguns pontos interessantes para esta inferência. Ao conceituar, a Convenção coloca as práticas e expressões junto aos instrumen-
tos e, para o foco do trabalho, lugares culturais. Ou seja, a práxis deve estar concomitantemente atrelada ao lugar cultural para efetivar-se como 
Patrimônio Cultural Imaterial. No caso da Feira, é evidente que a expressão artística dos artesãos junto ao Largo de Coimbra compõe a identidade e 
referência, tanto que o pleito da comunidade é em consonância ao lugar, além da justificativa artística referente à Igreja de São Francisco de Assis.

 Ainda é relevante ressaltar as indicações sobre a transmissão de geração em geração, junto à recriação e ressignificação subordinada ao 
sentimento de identidade e continuidade, corroborado pela interação e contextualização histórica que se dá com o ambiente. A Feira condiz com o 
exposto analogicamente por sua subsistência familiar e repasse da tradição hereditariamente. Além disso, a recriação tanto da técnica com novas 
demandas sociais àquilo que é compreendido como arte, esta se consolida no lugar como referência na cidade de Ouro Preto como localização 
geográfica a ser ponto de comercialização, turismo e cultura. Deste modo, a identidade só se consolida com o passar do tempo, observando a con-
tinuidade tanto dos artesãos quanto a resposta positiva social de dar manutenção às práticas ali expostas. A interação e contexto físico-histórico 
com o ambiente, seja pela Igreja, seja pela inércia ao consentir a instalação da Feira no lugar consolidam a hipótese empregada de dedução como 
Patrimônio Cultural Imaterial de Lugar.

4. Proteção “Adequada”: Registro

 Após a inferência nos parâmetros legais para a conclusão da Feira de Pedra Sabão como Patrimônio Cultural Imaterial, busca-se proteger 
esta como Lugar, visando a manutenção desta no Largo de Coimbra e afastando a retirada pleiteada pela Ação Civil Pública interposta pelo Minis-
tério Público de Ouro Preto. 

 Remetendo-se novamente ao instituto registro, instituído pelo Decreto 3.551/2000, seria a forma mais adequada para a proteção do aspecto 
Imaterial. Vale ressaltar que houve a demanda deste pela Carta de Fortaleza de 1997, que sugere a inserção no ordenamento brasileiro algo que já 
havia sido disposto expressamente na Constituição da República de 1988, em seu artigo 216, enfatizando a natureza mutável e abstrata. Todavia, 
ao observar o aspecto Material, o instituto tombamento, assim por dizer “análogo” ao registro, ressalvados seus enfoques e particularidades, jus-
tamente por sua preservação com o mínimo possível de alterações, já estava bem consolidado e presente nos assuntos imobiliários. Portanto, essa 
particularidade conservadora em excesso busca a instituição de outro meio de proteção adequado à esfera Imaterial.

 Considerando-se a suposição do registro da Feira como Patrimônio Imaterial de Lugar, deve-se observar se há a efetiva proteção e suas 
consequências. Conforme o artigo 6º, II, do Decreto 3.551/2000, o bem assegurado deve ser promovido e divulgado pelo Ministério da Cultura. 
Além deste dispositivo, há a Resolução n° 001, de 03 de agosto de 2006, do IPHAN, que complementa o Decreto e trata dos aspectos processuais 
de maneira pormenorizada. Logo, a inscrição no livro de Lugares, traria, além do registro, um reconhecimento público, o que efetivaria em uma 
busca de valorização, por consequência.

[…] uma forma de reconhecimento e busca a valorização desses bens. Sendo visto mesmo como um instrumento legal que, “resguardadas as suas 
especificidades e alcance, equivale ao tombamento. Em síntese: tombam-se objetos, edificações e sítios físicos: registram-se saberes, celebrações, 
rituais e formas de expressão e os espaços onde essas práticas se desenvolvem” (CASTRO e FONSECA, 2008, p.18).

A partir da proteção e promoção pelo Poder Público, este reconhecimento poderia obriga-los a sanar o que mais se coloca como problemá-
tica: a insalubridade, a (falta de) segurança e a adequação sanitária. Porém, o registro não protege o bem de uma possível extinção, descaracteri-
zação ou interrupção da prática, apenas gera o reconhecimento e traz alguns benefícios socioeconômicos como divulgação da prática cultural e a 
possibilidade de usufruir financeiramente de seus produtos. 

“Ao Poder Público é que cabe o reconhecimento do bem enquanto patrimônio cultural brasileiro, a obrigação de inventariar e acompanhar a dinâ-
mica dos bens culturais registrados, o fomento de ações de apoio ao patrimônio imaterial por meio do Programa Nacional do Patrimônio Imate-
rial118 119, bem como, a ampla divulgação e promoção do bem registrado.” (SOUZA NETO, 2012, p.46).

O Decreto traz em seu texto a previsão temporal de 10 anos para uma reavaliação do bem enquanto patrimônio cultural, de acordo com o 
art. 7º do Decreto. O registro após o prazo de 10 anos, não ocorrendo sua revalidação, serve como referência cultural do bem no tempo. 
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Portanto, observa-se que o instituto mais apropriado disposto pelo ordenamento é o registro. Todavia, este se difere do tombamento, visto 
seu aspecto revisional e não tão rígido. Deste modo, a relevância que se quer empregar nas análises é de que o registro não seria uma proteção 
perpétua e salvadora, apesar de um ganho para a comunidade de artesãos, seria o princípio de uma luta sem precedentes a fim de conservar a Feira 
de Pedra Sabão no Largo de Coimbra.

5. Considerações Finais

A Feira de Pedra Sabão se encaixa nos parâmetros apresentados como necessários e imprescindíveis para a adoção do Registro no Livro 
de Lugares conforme o disposto pelo inciso IV do § 1º do art. 1º, Decreto nº 3.551/2000, “Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos 
mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas”. Sendo assim, juntamente 
com todo o exposto, a feira goza do direito de ser abarcada pelo registro.

 Entretanto, o registro apenas elucida o reconhecimento de Patrimônio Imaterial, não garantindo assim que a mesma não será extinta nem 
continuará existindo de forma ininterrupta e análoga aos dias atuais. O Decreto, em sua previsão legal, ao trazer o prazo de 10 anos para revalida-
ção do registro, explicita o caráter mutável que é trazido ao se tratar de Patrimônio Imaterial, ao passo que o instituto de tombamento, não se faz 
necessária esta revalidação. Transcorrido o prazo sem a comprovação da premência do registro, a Feira apenas seria considerada referência cultural 
do bem no tempo, perdendo assim todo seu caráter de patrimônio.
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A  AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO BUSTO RELICÁRIO DE SÃO BOAVENTURA: O REGIME JURÍDICO DA MÃO 
MORTA

Tainá Mendonça de Goffredo Costa dos Santos1

 Resumo

O presente trabalho pretende fazer uma análise crítica acerca da aplicação da tutela cultural determinada por sentença judicial na Ação Civil 
Pública n. 0461.11.003978-5, a fim de verificar se esta atende ao mandamento constitucional de proteção e promoção do patrimônio cultural bra-
sileiro móvel. O Busto Relicário de São Boaventura, objeto da ação, estaria compondo a coleção particular do Sr. João Marino, em São Paulo. 
Assim sendo, o Ministério Público ingressou, inicialmente, com uma ação cautelar, de número 0461.08.055015-9, requerendo a busca e apreensão 
da peça, de modo que pudessem ser produzidas provas hábeis a instruir uma eventual demanda judicial que objetivasse, em definitivo, a reinte-
gração do objeto ao seu local de origem. Após a peça ter sido apreendida, o Ministério Público do Estado propôs a Ação Civil Pública número 
0461.11.003978-5, perante o Juízo estadual da comarca de Ouro Preto, a fim de que o referido Busto voltasse a compor o acervo da Igreja de São 
Francisco de Assis, de onde ele, provavelmente, teria sido retirado. As partes divergem quanto à aplicação do regime jurídico da propriedade da 
mão-morta e da sua recepção pelo ordenamento jurídico após a promulgação da primeira Constituição da República de 1891, em face da mudança 
na ordem constitucional e da comprovação da cadeia dominial existente até a data da apreensão da peça. Assim sendo, o trabalho pretende verificar 
o regime jurídico a ser aplicado à peça, em face de seu histórico e do seu valor cultural, mediante uma análise do ordenamento jurídico vigente.
Ademais, pretende-se concluir que o bem cultural móvel tem o dever de cumprir com a sua função social junto à comunidade a qual tenha relação
e identidade. Outrossim, acredita-se que independentemente de serem públicos ou privados, esses bens devem receber tratamento específico, de-
corrente de regime jurídico próprio, com a finalidade de se assegurar a efetivação do comando cogente constitucional de proteção e tutela.

1 Síntese da demanda

 Em 08/08/2006, a advogada Regina Bawden formalizou uma denúncia perante a Juíza da Comarca de Ouro Preto, a fim de noticiar que um 
Busto Relicário de São Boaventura, provável integrante de um quarteto esculpido pelo mestre Aleijadinho, estaria compondo a coleção particular 
do Sr. João Marino, em São Paulo. Tais informações foram encaminhadas à Promotoria especializada na defesa e proteção do Patrimônio Cultural 
de Ouro Preto, para que  os  fatos fossem  investigados.

 A peça, objeto da demanda judicial e do presente trabalho, é um Busto Relicário retratando São Boaventura, esculpido em madeira medin-
do 69 (sessenta e nove) centímetros de altura, 41 (quarenta e um) centímetros de largura e 16 (dezesseis) centímetros de profundidade. A perícia 
aponta que a peça foi modelada por Antônio Francisco Lisboa, popularmente conhecido como Mestre Aleijadinho, em sua Terceira Fase (1791-
1812), conjuntamente com outras três peças a fim de compor um quarteto de bustos relicários retratando os doutores franciscanos: Venerável Duns 
Scott, Santo Antônio de Pádua, São Tomás de Aquino e São Boaventura, para integrarem a Igreja de São Francisco de Assis.

 Diante dessas informações, o Ministério Público ajuizou a ação cautelar   n.   0461.08.055015-9, requerendo liminarmente a busca e apreen-
são da peça, de modo que pudessem ser produzidas provas hábeis a instruir uma eventual demanda judicial que objetivasse, em definitivo, a rein-
tegração do objeto ao seu local de origem.

 O Juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar e, posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ratificou a referida 
decisão, de modo que foi determinada a busca e apreensão da peça, ficando essa sob a guarda provisória do Museu Aleijadinho até ulterior decisão 
em sentido diverso.

 Assim, de posse de documentos, relatos e laudos periciais concatenados na referida ação cautelar, o Ministério Público propôs uma Ação 
Civil Pública, que recebeu o n. 0461.11.003978-5, perante o Juízo estadual da comarca de Ouro Preto, a fim de que o Busto voltasse a compor o 
acervo da Igreja de São Francisco de Assis, de onde ele, supostamente, teria sido retirado. 

1  Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto. Advogada, OAB/MG 186.503, sócia do escritório “Mendonça Goffredo Advogados”, localizado em 
Itabirito/MG. Endereço eletrônico: <tainagoffredo@gmail.com>.
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 No polo passivo da demanda, encontram-se o possuidor da peça à época de sua apreensão, Antônio Ricardo Beira e as herdeiras do antigo 
proprietário do Busto e da vendedora da peça ao primeiro réu, Mary Angélica de Vasconcelos Marino, Mariângela de Vasconcelos Marino, Cláudia 
Marino Semeraro e Mary Angélica Marino Bicudo.

 Como fundamento da Ação Civil Pública, o MP alega que o bem objeto da lide foi produzido na segunda metade do século XVIII e, na 
época, foi incorporado ao patrimônio da Ordem Religiosa de São Francisco de Assis, pertencente à Arquidiocese de Mariana. Nesse período, 
denominado Padroado, o Estado e a Igreja compunham um único ente, de modo que vigiam as leis denominadas de “mão-morta”, que impunham 
às entidades e instituições religiosas a proibição de adquirir e alienar bens sem requerer uma licença prévia ao governo.

 Assim, para o Ministério Público as coisas pertencentes às instituições religiosas integravam o rol do artigo 69 do Código Civil de 1916, 
que determinava serem coisas fora do comércio as insuscetíveis de apropriação e as legalmente inalienáveis (BRASIL, 1916).

 Ainda, afirma o autor da Ação que durante a vigência do regime jurídico da mão-morta as instituições religiosas estariam proibidas de 
adquirir, possuir ou alienar bens sem que houvesse prévia autorização do Estado. Ocorre que, somente com o advento da República brasileira 
ocorreu a ruptura entre a Igreja e o Estado, de modo que deixou de viger o regime da mão-morta somente para as novas aquisições. É o que 
interpreta o Ministério Público da leitura dos artigos 4° e 5° do Decreto 119-A de 07 de Janeiro de 1890:

Art. 4º Fica extincto o padroado com todas as suas instituições, recursos e prerogativas.

Art. 5º A todas as igrejas e confissões religiosas se reconhece a personalidade juridica, para adquirirem bens e os administrarem, sob os limites pos-
tos pelas leis concernentes á propriedade de mão-morta, mantendo-se a cada uma o dominio de seus haveres actuaes, bem como dos seus edificios 
de culto. (BRASIL, 1890).

 Além disso, o MP afirma que o Decreto n. 22.928, de 12 de julho de 1933, que elevou a cidade de Ouro Preto à categoria de “Monumento 
Nacional” em conjunto com o tombamento nacional da Igreja de São Francisco de Assis realizado no ano de 1938, protegeria o Busto que à época 
ainda se encontrava na cidade, visto que o objeto de proteção dos referidos atos não é somente a edificação da   Igreja,  mas   todas   as   peças   móveis   
e   o   acervo   que   a   integra.

Com relação aos danos, o Ministério Público requer a condenação dos réus por danos morais coletivos, por terem os réus privado a coleti-
vidade de usufruir do bem cultural, bem como a condenação em danos materiais, condenando-os a repararem o prejuízo causado pela danificação 
da peça.

 Por fim, o Ministério Público pugnou pela declaração de que o Busto compõe o conjunto da Igreja de São Francisco de Assis e que foi 
com ela tombada; a declaração de que o Busto integra o Monumento Nacional de Ouro Preto, em decorrência do Decreto n. 22.928/33; a declara-
ção de que o Busto é protegido pela Lei n. 4.845/65, que trata da proibição da saída de obras de arte do país sem autorização; a determinação da 
reintegração do Busto ao acervo de origem, sob a guarda da Arquidiocese de Mariana e do Museu Aleijadinho; a condenação dos requeridos em 
danos materiais, devido às intervenções realizadas na peça; e, por fim, a condenação dos requeridos em danos morais coletivos a serem recolhidos 
e repassados ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.

 Já em sede de contestação os réus alegam, em síntese, que ocorreu a separação entre o Estado e a Igreja com a promulgação da Constitui-
ção de 1891, quando o regime do Padroado deixou de existir, havendo a revogação tácita por meio da não recepção de normas incompatíveis com 
a nova ordem jurídica implementada. Isto pois o artigo 72, § 7° da Constituição da República de 1891 colocou fim às relações de dependência 
existentes entre a Igreja e o Estado (BRASIL, 1891).

 Nesse sentido, a norma contida no Decreto n. 119-A, de 1890 não teria sido recepcionada visto que é incompatível com o artigo 72, § 3° da 
Constituição da República de 1891 que determina a observação das disposições de direito comum: “§ 3º Todos os indivíduos e confissões religio-
sas podem exercer pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum.” 
(BRASIL, 1891).

 Ainda, alegam os requeridos que o Busto teria sido esculpido por Aleijadinho a pedidos da Ordem Terceira de São Francisco de Assis de 
Ouro Preto, instituição privada proprietária da Igreja de São Francisco de Assis e autônoma à Igreja Católica. Assim sendo, esta poderia dispor 
livremente de seus bens a qualquer tempo de forma legítima e plenamente eficaz.

 No decorrer do processo, os réus apresentam a cadeia dominical da peça, e, além disso, afirmam que a peça fora esculpida por Aleijadi-
nho entre os anos de 1791 e 1812. Entre a data de sua produção e o ano de 1936, não se tem notícias acerca do paradeiro da peça. Entre uma data 
incerta e 1936 o Busto pertenceu ao Paulino dos Santos. De 1936 a 10/06/1972, o Busto pertenceu a Vicente Raccioppi, proprietário do Instituto 
Histórico de Ouro Preto. Entre 10/06/1972 a 04/01/1983 a peça pertenceu a Paulo Arena e seu filho Luiz Arena. De 04/01/1983 a 13/06/2005 a 
Busto pertenceu a João Marino e a seu espólio. Por fim, a partir de 13/06/2005, a peça passou a propriedade do corréu Antônio Ricardo Beira.
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 Ainda, como forma de defesa os requeridos aduzem que pelo fato de o regime da mão-morta não estar mais em vigência no ordenamento 
jurídico pátrio atual e, por consequência, por estarem os bens da Igreja e das instituições religiosas sujeitos ao regime jurídico de direito privado 
ordinário, o Busto pode ser objeto de usucapião. Isto pois o Código Civil exige o prazo de três anos de posse, se o possuidor estiver munido de 
justo título ou o prazo de cinco anos independentemente de justo título ou boa-fé, o que no caso em tela já se encontra devidamente atendido.

 Acrescentam os réus que o Poder Público tinha conhecimento de que o Busto integrava coleção particular, já que por diversas vezes o pos-
suidor foi procurado pelo Itamaraty e pelo próprio IPHAN para que cedesse a peça à exposições. Inclusive, foram concedidas autorizações para 
que o objeto participasse de eventos pelo Brasil e pelo exterior.

Com relação ao pleito de dano moral coletivo, os requeridos ressaltam que este é infundado, visto que não houve privação da coletividade 
de ter acesso ao bem cultural, já que este esteve exposto por diversas oportunidades, não se podendo concluir que a coletividade ficou privada do 
bem. 

 O requerido Antônio Ricardo Beira, aduz que o Ministério Público não coligiu provas hábeis a atestar que a peça tenha sido objeto de furto 
ou crime congênere. Pelo contrário, afirma que há um ofício do IPHAN colacionado na ação cautelar no qual a autarquia afirma que não há registro 
de que o Busto relicário de São Boaventura tenha algum dia integrado o patrimônio da Igreja de São Francisco de Assis, não tendo sido listado em 
nenhum dos inventários de bens da Igreja realizados pelo instituto. 

 Acrescenta que a peça nunca foi inserida na lista de obras sacras tombadas e furtadas elaborada pelo IPHAN. Isto pois o Busto sempre es-
teve sob domínio privado, havendo demonstração da cadeia dominial desde 1936 até os dias de hoje, de modo que são lícitas quaisquer alienações 
realizadas.

 Por fim, os réus requereram a improcedência total dos pedidos formulados pelo Ministério Público na peça exordial.

2  A Sentença proferida

 A Ação Civil Pública do Busto Relicário de São Boaventura foi remetida ao Programa Julgar, instituído pelo Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais. O Programa foi implementado com o objetivo de organizar, coordenar, monitorar as atividades de cooperação nas unidades judiciárias, 
além de visar reduzir as taxas de congestionamento judicial nas varas no primeiro grau e contribuir para o aumento da produtividade nas comarcas 
(TJMG, 2017). 

 Nesse contexto, em 26 de abril de 2017, o Juiz de Direito Bruno Henrique Tenório Taveira proferiu a respeitável sentença da referida Ação 
Civil Pública.

 Inicialmente, o douto magistrado defende viger até hoje o regime da mão-morta. Isto pois, embora a Constituição de 1891 tenha separado 
o Estado e a Igreja, os bens desta permanecem sob a tutela estatal até hoje, consoante o que determina o artigo 5° do Decreto n. 119-A de 1890, in
verbis:

Art. 5º A todas as igrejas e confissões religiosas se reconhece a personalidade jurídica, para adquirirem bens e os administrarem, sob os limites pos-
tos pelas leis concernentes á propriedade de mão-morta, mantendo-se a cada uma o domínio de seus haveres actuaes, bem como dos seus edifícios 
de culto. (BRASIL, 1890).

 O julgador entende que, embora os réus tenham afirmado que a mencionada norma foi abolida, tal alegação não merece prosperar, já que, 
em que pese a referida legislação tenha sido expressamente revogada ao constar no rol do anexo IV do Decreto n. 11 de 1991, a sua vigência foi 
restabelecida por meio do Decreto n. 4.496 de 2002, que determina: 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, DECRETA:

Art. 1° O Decreto no 119-A, de 7 de janeiro de 1890, fica excluído do Anexo IV do Decreto no 11, de 18 de janeiro de 1991. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de dezembro de 2002; 181o da Independência e 114o da República. (BRASIL, 2002a).

 Assim, no entendimento do ilustre magistrado, o regime da mão-morta ainda é vigente no ordenamento jurídico, de modo que qualquer 
alteração na propriedade do Busto sem prévia autorização do Poder Público é ineficaz.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D119-A.htm
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 Aduz o douto juiz que o requerido Antônio Ricardo Beira estava de boa-fé, visto que este declarava a titularidade do Busto anualmente no 
seu imposto de renda e, além disso, não há provas hábeis a demonstrar eventual furto ou roubo do bem. Em que pesem tais informações, entende 
o magistrado que a peça deve ser reintegrada ao acervo da Igreja, visto que, nas palavras deste “há fortes indícios que apontam que a peça deno-
minada ‘Busto de São Boaventura’ pertenceu a Igreja” (OURO PRETO, 2011, p. 1532).

 Como consequência, indeferiu o pleito de usucapião do Busto, alegada em sede de defesa pelos requeridos, já que no entendimento do juiz 
“a obra esculpida por Aleijadinho é patrimônio público histórico, cultural e artístico, a prescrição aquisitiva não corre em desfavor de bem consi-
derado público.” (OURO PRETO, 2011, p. 1533).

 Com relação as alterações promovidas na peça pelo requerido Antônio Ricardo Beira, o magistrado entende não estar devidamente com-
provado o dano material ocasionado pela alteração da peça: 

Não há dúvidas de que a peça produzida pelo Aleijadinho, objeto da presente ação, foi alterada, visto que o perito judicial à f. 562 elencou que 
houve “colocação de uma argola no verso da peça e a colocação de base e apoio posterior em acrílico transparente”, mas na mesma oportunidade, 
afirmou que não gerou dano grande à peça a ponto de descaracterizar a imagem. Além disso, sustenta que tais alterações somente por questões 
estáticas são possíveis de ser retiradas sem provocar um dano à peça (f. 563). Desse modo, não há que se falar em indenização por danos materiais, 
pois a modificação é inexpressiva. (OURO PRETO, 2011, p. 1533). 

 Acerca dos danos morais coletivos, o julgador afirma tratar-se de responsabilidade objetiva, de modo que, para configurar a obrigação de 
reparar, faz-se necessário somente demonstrar o dano e o nexo de causalidade. Alega que o dano é notório, já que uma peça de excepcional valor 
cultural, histórico e artístico para o país manteve-se por muitos anos junto a particulares.

 Por outro lado, o juiz afirma que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e o dano, isto pois os docu-
mentos coligidos nos autos demonstram a cadeia de sucessivos compradores da peça, não sendo possível afirmar quem foi o responsável originário 
pela retirada da obra da Igreja, o que impede a imputação da responsabilidade a alguém.

 Por fim, o magistrado declara ser o Busto protegido pelo Conjunto Histórico de Ouro Preto e pela Igreja de São Francisco de Assis de Ouro 
Preto. 

 Nesse contexto, o ilustre magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, Ministério Público, de modo que 
determinou a reintegração do Busto Relicário de São Boaventura definitivamente ao acervo de origem, sob a guarda do Museu Aleijadinho e da 
Arquidiocese de Mariana; e, por fim, declarou a obra como sendo integrante do conjunto elaborado por Aleijadinho para a Igreja de São Francisco 
de Assis, além de declarar que a peça encontra-se sob a proteção da do Conjunto Histórico de Ouro Preto e da Lei n. 4.845, de 1965.

3 O atual estado do processo

 Atualmente, a Ação Civil Pública n. 0461.11.003978-5 encontra-se em trâmite perante a segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, em sede recursal, por meio de Apelação, aguardando reapreciação da Sentença proferida pelo Juízo a quo.

4 A análise da Ação Civil Pública do Busto Relicário de São Boaventura

 Em conformidade com todo o estudo realizado ao longo desse trabalho, será feita uma análise acerca da Ação Civil Pública n. 0461.11.003978-
5, cujo objeto é a propriedade do Busto Relicário representando São Boaventura. Os pontos relacionados ao patrimônio cultural serão abordados 
de acordo com a ordem tratada pela sentença proferida no bojo da referida ação.

4.1   O contexto histórico e o regime da mão-morta

Ao decidir acerca da aplicação do regime da propriedade da mão-morta, o ilustre magistrado determina que o Decreto n. 119-A de 1890 
permanece vigente no atual ordenamento jurídico: 

Apesar de as requeridas afirmarem que a norma mencionada acima [Decreto 119-A] foi abolida, não prospera tal alegação, pois, embora a referida 
legislação tenha sido revogada por um decurso de tempo em virtude da edição do Decreto n° 11 de 1991 a sua vigência foi restabelecida com o 
Decreto n° 4.496 de 2002.  Não influi no caso em tela. (OURO PRETO, 2011, p. 1527).
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 Em comento ao instituto, o jurista Marcos Paulo de Souza Miranda defende o mesmo posicionamento, no qual os bens incorporados ao 
patrimônio da Igreja até 1889, data do advento da República brasileira, permanecem submetidos ao regime especial da mão-morta até os dias de 
hoje:

Com o advento da República em nosso país, houve a separação entre Igreja e Estado. Contudo, no que pertine aos bens adquiridos pela Igreja antes 
da República, eles permaneceram submetidos ao antigo regime jurídico de mão morta, de maneira não podem ser alienados, nem tampouco adqui-
ridos por usucapião, uma vez que integram o rol das coisas fora do comércio, sendo, portanto, insuscetíveis de apropriação por terceiros. Qualquer 
ato praticado em afronta a tal regime jurídico é nulo de pleno direito, por versar sobre objeto ilícito. (MIRANDA, 2017).

 Em que pesem tais entendimentos, permissa venia, entende-se que o regime da propriedade da mão-morta foi abolido do ordenamento 
jurídico brasileiro no ano de 1891 com a promulgação da primeira Constituição da República, uma vez que é incompatível com a separação entre 
o Estado e a Igreja empregada.

 Da mesma maneira se posicionou o jurista e ex-Ministro do STF, Pedro Augusto Carneiro Lessa, em artigo científico publicado na Revista 
da Faculdade de Direito de São Paulo no ano de 1902, no qual interpreta os artigos 11, n. 2 e 72, § 3° e § 7° da Constituição da República dos 
Estados Unidos do Brasil de 1891:

O inolvidavel Dr. José Hygino, cujo seguro critério e vasta illustração tão fecundamente cooperaram na formação do nosso código politico federal, 
não hesitou em asseverar, com a responsabilidade de ministro, e em documento official, o celebre aviso de 11 de Dezembro de 1891, que: «Do 
confronto destas disposições (os §§ 3 e 24 do art. 72 da Constituição Federal) resulta que as leis de amortização foram revogadas em sua totalidade.

[...]

Esta intelligencia é ainda confirmada pelo elemento histórico, pois que da discussão havida no Congresso Nacional se deprehende qual o intuito 
do legislador, quando, consignando o § 3.°do art. 72 do projecto de Constituição as expressões—«observados os limites postos pelas leis de mão-
-morta», em segunda discussão foi approvada a emenda substitutiva que prevaleceo— «observadas as disposições de direito commum», sendo
desfarte abolidas as leis de excepção e ficando as ditas corporações equiparadas ás demais associações, sujeitas tão somente ás normas do direito
civil aplicáveis ás sociedades e ás pessoas juridicas em geral »Coherente com essa doutrina, declarou mais tarde, ém requerimentos apresentados
por corporações e fundações que splicitavam licença para adquirir e conservar immoveis, nada haver que deferir. (LESSA, 1902, p. 209-210).

 Ainda, Pedro Augusto Carneiro Lessa acrescenta ao citar o entendimento do nobre jurista Ruy Barbosa, que foi um dos colaboradores na 
elaboração do Decreto 119-A de 1890:

O Snr. Ruy Barbosa, que, como ministro do governo provisório, teve necessidade de prestar toda a attenção ás discussões do congresso constituinte, 
e que tanto tem aprofundado entre nós os estudos de direito publico, especialmente os do regimen constitucional federativo, affirma por sua vez: 
«No projecto de constituição republicana, formulado pelo governo provisório mediante os decretos n. 560, de 22 de junho, e n. 914, A, de 28 de 
outubro de 1890, se continuou a subordinar o patrimônio das corporações religiosas á tutela do poder publico. Todos os individuos e confissões 
religiosas, dispunha o art. 72, § 3°, podem exercer o seu culto publica e livremente, associando-se para esse fim, e adquirindo bens, observados os 
limites postos pelas leis de mão-morta. A constituinte, porém, eliminou de um traço o principio em vigor no direito pátrio desde 1329 até 1890, 
substituindo a cláusula—«observados os limites postos pelas leis de mão-morta», e m vez da qual adoptou esta outra, essencialmente opposta: 
«observadas as disposições do direito commum » . E logo adeante: «Disposições de direito commum e leis de mão-morta são conceitos realmente 
antagônicos um ao outro. A mão-morta é um regimen de preceitos caracteristicamente excepcionaes, destinados a restringira certas corporações os 
direitos de liberdade e propriedade. Rejeitando, pois, a phrase, que as conformava ás leis de mão-morta, e trocando-as na que as põe sob o direito 
commum, a constituinte abolio radicalmente a mão-morta das antigas leis, e estabeleceo em todos os sentidos, inclusive no que toca á acquisição, 
á administração, á alienação da propriedade im movei, a liberdade das associações religiosas». (LESSA, 1902, p. 211).

 Por fim, conclui o magistrado Pedro Augusto Carneiro Lessa:

Assim, o que prevalece, e está consagrado no direito constitucional vigente, é o regimen da ampla liberdade para as corporações e fundações. Foi 
uma das raras innovações felizes, que fez a constituinte de 1891. Repellio-se a velha doutrina das limitações á liberdade de associação para fins 
religiosos. Que motivos razoáveis poderiam levar o legislador a manter as restricções da mão-morta? Quem com fundamento sustentaria hoje a 
conveniência de limitar a propriedade dos hospitaes, que, por estarem sujeitos a uma corporação religiosa, não deixam de prestar inestimáveis 
serviços humanitários, e muitas vezes desempenham as suas funcções com mais zelo, amor e carinho — exatamente em conseqüência da educação 
e virtudes religiosas dos seus servidores? Que homem, despido de preconceitos, se animaria ainda a propugnar a infundada e decrépita opinião de 
que as associações religiosas devem ser postas fora do direito commum? (LESSA, 1902, p. 211).

Neste viés, entende-se que o Regime da mão-morta fora integralmente abolido do ordenamento jurídico brasileiro no ano de 1891 com a 
promulgação da primeira Constituição da República, já que apresenta flagrante incompatibilidade com a implementada separação entre o Estado 
e a Igreja (LESSA, 1902, p. 211), a qual preponderou nas posteriores Constituições e é vigentes até os dias de hoje.

No mesmo sentido entendeu o Supremo Tribunal Federal em algumas decisões a respeito da interpretação do artigo 72, § 3°, da Consti-
tuição da República de 1891, na obra organizada por José Affonso Mendonça de Azevedo denominada “A Constituição Federal Interpretada pelo 
Supremo Tribunal Federal (1891-1924)”:
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1.162 – “As corporações religiosas se regem pela legislação comum, independendo os seus contractos, como de acquisição, alienação e permuta 
de bens, de prévia licença do Governo, como outr’ora era exigido pela lei de 9 de dezembro de 1830, que está revogada pelo art. 72, § 3° da Cons-
tituição Federal” – (19/10/1896)

1.163 – “A lei de 9 de dezembro de 1830 em todo seu contexto e portanto ainda mesmo na parte em que exigia licença do Governo para a alienação 
de bens das corporações religiosas, não póde mais ser considerada em vigor.

Evidentemente, que dos precisos termos do § 3°, do art. 72, da Constituição Federal, resulta que as chamadas leis de amortisação foram comple-
tamente revogadas, uma vez que ás associações religiosas é permitido se constituírem, sem dependência do Governo, observadas as disposições 
de direito commum. E quando, porventura, ainda se pudesse erguer duvidas sobre esta interpretação, bastaria, para dissipal-as, invocar o elemento 
histórico. Com effeito, por occasião de ser este assumpto discutido no Congresso Nacional, forão substituídas no projecto da Constituição as 
expressões “observados os limites postos pelas leis de mão morta” para “observadas as disposições do direito commum”, salientando assim essa 
circumstancia de modo claro e positivo o pensamento do legislador constituinte, de considerar abolidas as leis de excepção com a investidura da 
personalidade jurídica que outorgou ás corporações religiosas.

Conseguintemente, taes institutos religiosos podem livremente administrar e dispor dos seus patrimônios, sem quasquer interferências do Governo 
Federal. [...]

Assim, pois, estando a igreja catholica romana no campo do direito publico territorial ou do direito privado sujeita ás leis e jurisdicção ordinária, 
não lhe póde ser permitido invocar o direito canônico para regular as relações juridicas sobre causas ou assumptos temporaes e que interessam á 
ordem social” – (17-04-1901). (AZEVEDO, 1925, p. 340-341).

Deste modo, depreende-se que não há atualmente no direito brasileiro quaisquer resquícios do Regime da mão-morta ainda em vigor (LES-
SA, 1902, p. 211), o que autoriza que a Igreja e as instituições religiosas procedam com a livre disposição de seus bens, sem que seja necessária a 
concessão de qualquer autorização do Poder Público para tanto.

Acrescente-se que, ainda que se entendesse pela permanência do regime da mão-morta no Brasil, por meio da recepção do Decreto n. 119-A 
de 1890 no atual ordenamento jurídico, este teria sido posteriormente revogado de forma expressa pelo artigo 4° do Decreto n. 11 de 18 de janeiro 
de 1991 (BRASIL, 1991). 

Isto pois, o Decreto n. 4.496, de 04 de dezembro de 2002 foi publicado com a seguinte redação:

DECRETO N° 4.496, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2002.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1° O Decreto no 119-A, de 7 de janeiro de 1890, fica excluído do Anexo IV do Decreto no 11, de 18 de janeiro de 1991. 

Art. 2°  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de dezembro de 2002; 181o da Independência e 114o da República. (BRASIL, 2002a).

Assim sendo, embora tenha sido o Decreto n. 119-A de 1890 excluído do rol constante no Anexo IV, o qual elenca os decretos expressamen-
te revogados do corrente ordenamento jurídico, este não retomou vigência. Isto pois, a repristinação é expressamente vedada no direito brasileiro, 
à inteligência do artigo 2°, § 3° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: “§ 3o Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se 
restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.” (BRASIL, 1942).

No mesmo sentido é o entendimento da atual doutrina, conforme preleciona Carlos Roberto Gonçalves:

O nosso direito não admite, como regra, a repristinação, que é a restauração da lei revogada pelo fato da lei revogadora ter perdido a sua vigência. 
Preceitua, com efeito, o § 3º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que, “salvo disposição em contrário, a lei revogada não 
se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência”. 

Não há, portanto, o efeito repristinatório, restaurador, da primeira lei revogada, salvo quando houver pronunciamento expresso do legis-
lador nesse sentido. Assim, por exemplo, revogada a Lei n. 1 pela Lei n. 2, e posteriormente revogada a lei revogadora (n. 2) pela Lei n. 3, não se 
restabelece a vigência da Lei n. 1, salvo se a n. 3, ao revogar a revogadora (n. 2), determinar a repristinação da n. 1. (GONÇALVES, 2012, p. 65) 
(Grifo meu)

Deste modo, o regime da propriedade da mão-morta não possui aplicabilidade nos dias de hoje, o que autoriza a regular transmissão 
dos bens da Igreja Católica.

4.2 Os bustos relicários de Aleijadinho e a correlação entre eles e o Busto de São Boaventura

Diante dos laudos periciais apresentados o excelentíssimo magistrado conclui que “a obra de São Boaventura faz parte de um conjunto de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D119-A.htm
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quatro peças de bustos relicários” (OURO PRETO, 2011, p. 1529). O mesmo pode se depreender da análise de um dos relatórios técnicos, no qual 
o perito afirma: O busto dito de São Boaventura, hoje em coleção particular, certamente foi feito junto com outros três, pois tem características
semelhantes e sem dúvida alguma pertenceu a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Ouro Preto. (f. 587) (OURO PRETO, 2011, p. 1528).

Assim, em face desse e de outros laudos técnicos produzidos no bojo da Ação Cautelar n.  0461.08.055015-9, é possível inferir que o Busto 
de São Boaventura foi produzido em conjunto com as outras três peças, compondo o quarteto de bustos elaborado pelo Mestre Aleijadinho.

4.3   A obra e a sua incorporação ao Instituto Histórico de Ouro Preto

Conforme relatado anteriormente, os réus da Ação alegaram que a obra teria sido elaborada em favor da Ordem Terceira de São Francisco 
de Assis, instituição privada e autônoma, e não pela Igreja Católica, até então atrelada ao Estado, na medida em que não há provas de que a peça 
tenha algum dia sido incorporada ao acervo da Arquidiocese de Mariana.

Ao tratar sobre o tema, o douto magistrado afirma que embora a Igreja Católica, desde o século XV tivesse a prática de realizar inventários 
a fim de catalogar seus bens, esses documentos não eram completos no que se refere à autoria das imagens, o que dificultaria a identificação do 
real acervo paroquial (OURO PRETO, 2011, p. 1531). Assim, na opinião do julgador, ainda que não tenha sido colacionada documentação hábil a 
indicar que o Busto já pertenceu à Arquidiocese de Mariana, pode-se deduzir a sua propriedade na medida em que o decurso do tempo constituiria 
um empecilho quanto a apresentação de qualquer registro:

Considerando o contexto histórico em que foi produzida a peça, metade do século XVIII e a fragilidade da documentação em virtude do decurso 
de tempo corroborada com prova técnica produzida, permite concluir que a obra em questão pertenceria à Igreja. (OURO PRETO, 2011, p. 1531). 

Mais adiante, o meritíssimo juiz acrescenta que o réu, possuidor do bem de relevante valor cultural, era um possuidor de boa-fé, não se 
podendo concluir que a peça em questão algum dia tenha sido objeto de furto ou desvio ilícito:

Pelas provas carreadas aos autos, não é possível concluir que a referida obra foi objeto de furto ou desviada de maneira ilícita pelos requeridos, 
ainda mais que na declaração de imposto de renda do réu Antônio, ele declara como bem a referida obra (f. 1.162); logo, não faz sentido algum 
que o requerido tivesse conhecimento que a venda fosse ilícita e, mesmo ainda assim, constasse na relação de seus bens junto à Receita Federal a 
obra “furtada”, podendo se denotar que o requerido estava de boa-fé. Contudo, em algum momento histórico (anterior a 1936) tal peça pertenceu à 
Igreja Católica, visto que foi palco da cultura, valorizadora da arte, e que a maioria das obras de artes nasceu dentro da Igreja como forma de culto 
à religião. (OURO PRETO, 2011, p. 1532).

Assim, diante dessas considerações o magistrado determinou a reintegração da peça ao acervo do Museu Aleijadinho, onde se encontram 
os demais bustos relicários integrantes do quarteto, deduzindo que o Busto de São Boaventura pertenceu à Igreja em momento anterior a 1936.

 Em seguida, o julgador afirma que “há fortes indícios que apontam que a peça denominada ‘Busto de São Boaventura’ pertenceu a Igreja” 
e, após, determina a reintegração do bem ao Museu Aleijadinho (OURO PRETO, 2011, p. 1532).

Ocorre que a partir das provas colacionadas não se é possível inferir que o Busto objeto da lide pertenceu a Igreja de São Francisco de Assis 
em momento anterior 1936. Pelo contrário. Não há nenhuma prova de que algum dia o Busto tenha integrado o acervo da referida Igreja, uma vez 
que este pode ter sido confeccionado a pedidos da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, instituição privada, ou pela Arquidiocese de Mariana, 
diretamente ligada ao Poder Público.

Deste modo, em que pese tal decisão, data maxima venia, entende-se de maneira distinta. Isto pois, tanto o Código de Processo Civil de 
1973, nos artigos 926 e 927 (BRASIL, 1973), quanto o Código de Processo Civil de 2015, nos artigos 560 e 561 (BRASIL, 2015), prescrevem que 
o possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, por meio da propositura de uma ação de reintegração, cabendo ao autor da demanda
comprovar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, in verbis:

Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. (BRASIL, 1973).
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Logo, no caso em comento não foram atendidos todos os requisitos necessários para se determinar a reintegração de posse do bem à Igreja, 
faltando três dos quatro requisitos exigidos, quais sejam, a existência da posse, o esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho, o que implica no 
indeferimento do pedido formulado pelo autor.

4.4   Usucapião do Busto de São Boaventura

 Ao tratar da usucapião do Busto Relicário, alegada em sede de defesa, o douto juiz indeferiu o pleito ao considerar que a peça é “patrimônio 
público histórico, cultural e artístico”, de modo que “a prescrição aquisitiva não corre em desfavor de bem considerado público”.

Ocorre que, embora seja assegurada especial tutela aos bens de relevante valor cultural, estes não podem ser considerados como bens pú-
blicos, uma vez que não necessariamente são pertencentes à nenhuma das pessoas jurídicas de direito público interno.

No caso narrado, por exemplo, não houve comprovação de que o Busto tivesse pertencido a algum ente de direito público interno, mormen-
te pela constatação de que não subsistem resquícios da propriedade da mão-morta no país. Assim, é possível inferir que a peça objeto da lide é um 
bem particular, nos moldes determinados pelos artigos 98 e 99 do Código Civil de 2002: 

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros 
são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.

Art. 99. São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, 
territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, 
de cada uma dessas entidades.

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito 
público a que se tenha dado estrutura de direito privado. (Grifo nosso). (BRASIL, 2002b).

Nesse sentido, embora os bens culturais sejam considerados bens de interesse público, na medida em que o Estado impõe um regime especí-
fico de tutela a esses bens, não se pode considera-los como bens públicos. Nesse viés, por se tratar de um bem privado, o Busto de São Boaventura 
foi objeto de usucapião, na medida em que os réus comprovaram a cadeia de posse do bem pelo período exigido pela legislação pátria. Inclusive, o 
lapso temporal demonstrado pelos requeridos foi muito superior ao período exigido para se adquirir a propriedade por meio da usucapião extraor-
dinária, ou seja, sem que seja necessário demonstrar o justo título ou comprovar a boa-fé.

4.5   Reparação por Danos Materiais

De acordo com o pedido de reparação por danos materiais formulado pelo ilustre Ministério Público na petição inicial, os requeridos devem 
pagar uma indenização pelos danos materiais causados ao Busto de São Boaventura decorrentes de intervenções indevidas realizadas na peça sacra.

Assim, conforme assevera o meritíssimo juiz, não há dúvidas de que a peça sofreu intervenções, visto que o perito afirma que “houve a 
colocação de uma argola no verso da peça e a colocação de base e apoio posterior em acrílico transparente” (OURO PRETO, 2011, p. 1533). Acres-
centa o magistrado que na mesma oportunidade o perito afirmou que a colocação do apoio não gerou dano grande à peça a ponto de descaracterizar 
a imagem, e que, por questões estéticas poderia se retirar as alterações sem causar dano à peça (OURO PRETO, 2011, p. 1533). Em face de tais 
argumentos o julgador indeferiu o pleito de indenização por danos materiais, diante da inexpressividade das modificações realizadas.

Neste diapasão, conforme disposto no laudo pericial realizado, a colocação de apoio não descaracterizou a imagem, podendo ser retirado 
sem causar prejuízo ao Busto de São Boaventura.

Ademais, dois dos outros três bustos integrantes do quarteto, que se encontram sob o domínio da Igreja de São Francisco de Assis, também 
foram objeto de intervenções análogas, a fim de fixar o pé de apoio e permitir que as peças fiquem expostas.

Deste modo, de acordo com o determinado acertadamente pelo julgador, não foram atendidos os requisitos necessários para se imputar a 
responsabilidade objetiva e, por consequência, a obrigação de reparação por danos materiais de bens culturais, quais sejam, o dano e o nexo de 
causalidade, o que impõe o indeferimento do pleito.
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4.6 Reparação por Danos Morais Coletivos

Consoante anteriormente visto, o ilustre Ministério Público também requereu a condenação da parte ré em danos morais coletivos em vir-
tude do período em que a coletividade ficou privada da fruição e do acesso ao bem. 

Sobre o tema, o magistrado entendeu que não restou caracterizado o dano moral coletivo: 

No caso em tela, trata-se de responsabilidade objetiva, despicienda, portanto, a demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa), basta à evi-
dência do dano e do nexo de causalidade. Pelas provas produzidas o dano é notório, pois, o “Busto de São Boaventura” é uma peça com um valor 
histórico e cultural de extrema importância para o Brasil e ficou boa parte do tempo nas mãos de particulares. No entanto, não vislumbro que haja 
nexo de causalidade entre a conduta dos agentes (requeridos) e o dano, pois, em tese, os documentos juntados evidenciam que houve sucessivos 
compradores da peça e não se verificou quem foi o responsável originário pela retirada da obra da Igreja. Não é possível imputar a responsabilidade 
aos réus da presente ação. (OURO PRETO, 2011, p. 1534).

Acontece que, da análise do caso em tela não se verificou a ocorrência de um dano capaz de gerar um sentimento coletivo de desapreço, 
intranquilidade e indignação, conforme exigido pela doutrina. Isto pois, consoante o estudado anteriormente, nem toda violação ao patrimônio cul-
tural acarreta na configuração do dano moral coletivo, na medida em que a lesão causada deve ser significativa, superando os limites da tolerância 
de modo a afetar a tranquilidade da coletividade.

No caso em tela, a comunidade não foi privada do acesso ou da fruição do Busto de São Boaventura, uma vez que esse foi exposto por 
diversas oportunidades em exposições nacionais e internacionais, inclusive a pedidos do Itamaraty e do próprio IPHAN, que concedeu inúmeras 
autorizações para que o bem fosse exposto em outros países. Desta forma, a própria conduta do órgão fiscalizador convergiu para que os réus ti-
vessem a certeza de que estavam cumprindo a regular função social do bem cultural, de modo a assegurar o acesso à comunidade.

Tal entendimento coaduna com o disposto pelo jurista Marcos Paulo de Souza Miranda, na obra “Lei do Tombamento Comentada: Decre-
to-lei n. 25/1937 – Doutrina, Jurisprudência e Normas Complementares” na qual exemplifica as hipóteses de ocorrência do dano moral coletivo: 

Em casos de danos graves ao patrimônio cultural (tais como a lesão significativa ou ruína de bens históricos, a privação injusta e duradoura do 
acesso e fruição de uma imagem sacra de grande valor histórico, decorrente de sua subtração; a danificação irreparável ou de difícil e custosa 
reparação de um local especialmente protegido etc.), considerando-se o valor do bem para a coletividade, o grau de repercussão do evento danoso, 
representativo de uma ofensa ao sentimento coletivo, é de se pleitear a indenização pelos danos extrapatrimoniais decorrentes, ante o sentimento 
geral de indignação e de dor, de menoscabo pela ordem jurídica, sem prejuízo, obviamente, das medidas necessárias à recuperação ou reparação 
material dos bens afetados, quando possível. (Grifo nosso). (MIRANDA, 2014, p. 101).

Segundo os ensinamentos do jurista, ocorre um dano grave ao patrimônio cultural nas hipóteses de privação injusta e duradoura do acesso 
e fruição de uma imagem sacra de grande valor histórico, em decorrência de sua subtração. Assim sendo, no caso em tela não houve privação 
injusta e duradoura da peça, na medida em que além do justo domínio do bem atribuído aos seus proprietários, este era regularmente apresentado 
em exposições no Brasil e no exterior, garantindo o acesso a obra. Ademais, não há que se falar em subtração da peça, uma vez que não há provas 
hábeis a demonstrar a ocorrência de um furto ou qualquer crime congênere. 

Nesse sentido, não restou configurado o dano moral coletivo na referida demanda. Isto pois, os proprietários cumpriram com a função social 
do bem cultural, porquanto garantiram o acesso e a fruição do bem à comunidade, tendo inclusive recebido chancela por parte do Poder Público. 
Entender em sentido diverso, significa afirmar que um particular não pode ser titular de um bem de relevante valor cultural, o que é descabido em 
razão de todo o exposto ao longo do trabalho, mormente no que tange os direitos fundamentais à propriedade e a sua função social.

4.7  Declaração de tombamento do bem

O Ministério Público também formulou três pedidos declaratórios. São eles: i) a declaração de que o Busto integra o Monumento Nacional 
de Ouro Preto instituído pela Lei n. 22.928/33; ii) a declaração de que o Busto é bem especialmente protegido pelo tombamento do Conjunto His-
tórico de Ouro Preto da Igreja de São Francisco de Assis; e, iii) a declaração de que o Busto é protegido pela Lei 4.845/65, que trata da proibição 
da saída de obras de arte do país sem autorização.

Com relação ao primeiro pedido, o magistrado indeferiu o pleito, uma vez que entendeu não haver “necessidade, visto que já se reconheceu 
que a referida peça pertence à Igreja de São Francisco de Assis a qual se encontra situada em Ouro Preto” (OURO PRETO, 2011, p. 1535). 

Acontece que, data maxima venia, o Busto não pode ser declarado como objeto integrante do Monumento Nacional de Ouro Preto pois, 
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não se tem notícias acerca do paradeiro da peça desde a data de sua criação, entre os anos 1791 e 1812 até o ano de 1936, quando há comprovação 
de sua posse por particulares. Assim, ao se declarar que o Busto integra o Monumento Nacional de Ouro Preto, erigido pelo Decreto n. 22.928/33, 
significa inferir que o bem se encontrava no Município àquela data e, ainda, sob a posse da Igreja. Deste modo, em face da ausência de provas 
nesse sentido, tal pedido declaratório não merece prosperar.

Quanto ao segundo pleito declaratório, qual seja, a declaração de que a peça é bem especialmente protegido pelo tombamento do Conjunto 
Histórico de Ouro Preto e da Igreja de São Francisco de Assis, o douto julgador entendeu ser procedente sob o fundamento de que:

Assiste razão o autor, pois, primeiro, o tombamento da Igreja de São Francisco de Assis ocorreu em junho de 1938 quando a referida peça estava 
na posse de particulares, como demonstrado pelos documentos de ff. 532/537. A despeito disso, o termo de tombamento abrange todo o acervo da 
Igreja (f. 55), ainda que o “Busto de São Boaventura” não estava à época do tombamento, pertencia à Igreja o qual foi retirado de forma irregular. 
Ademais, considerando que a posse da peça nas mãos de particulares era indevida, a Igreja nunca deixou de ser a real proprietária daquele (OURO 
PRETO, 2011, p. 1535).

O referido tombamento foi empreendido pelo SPHAN, atual IPHAN, em 04 de junho de 1938, por meio do processo administrativo 0111-
T-38, inscrição 106 no Livro das Belas Artes, que teve como objeto a Igreja de São Francisco de Assis.

Ocorre que, o tombamento dos bens móveis localizados no interior do bem imóvel tombado depende estritamente de sua relação e impor-
tância histórica. Assim, os bens móveis que guarnecem um imóvel tombado podem integrar um complexo único e indissociável, que também deve 
ser especialmente protegido. Tal entendimento já é consolidado por meio do parecer do processo IPHAN n. 13 de 1985 (SPHAN, 1985), em que 
se deliberou pela extensão do tombamento a todo o acervo integrante dos templos religiosos (MIRANDA, 2014, p. 44).

Essa proteção guarda similaridades com o extinto instituto dos bens imóveis por acessão intelectual, no qual o proprietário selecionava 
determinados bens móveis a fim de mantê-los intencionalmente no imóvel, não podendo dele juridicamente se dissociar (PINTO, 2008).

Acontece que, na data do referido tombamento, no ano de 1938, o bem não mais integrava o acervo da Igreja de São Francisco de Assis, 
conforme demonstrado pelos documentos coligidos. Assim, não há que se falar no tombamento do Busto Relicário de São Boaventura como con-
sequência do tombamento da Igreja de São Francisco de Assis, uma vez que, à época, este não integrava o acervo da Igreja.

Por fim, quanto ao pedido declaratório para que seja atribuída especial proteção ao Busto por meio da Lei n. 4.845, de 1965, que trata da 
proibição da saída de obras de arte do país sem autorização, o ilustre magistrado entendeu pela sua procedência.

 Ressalte-se que, a referida norma aplica-se aos bens culturais produzidos no Brasil até o fim do 2° Reinado, com a Proclamação da Repú-
blica em 1889, bem como aos bens trazidos de Portugal durante o período colonial e imperial, além das obras que representassem personalidades, 
a história, as paisagens ou os costumes nacionais. Assim, para que bens culturais estejam sob a égide da referida norma, basta que se subsumam a 
alguma das hipóteses determinadas pela Lei, sendo dispensável qualquer ato declaratório para tanto.

5 Conclusão

O atual conceito de patrimônio cultural não se resume apenas aos bens de natureza monumental, nem se limita à sua materialidade ou ao 
instituto do tombamento. Isto pois, o artigo 216 da Constituição da República de 1988 emprega uma definição mais abrangente, passando a envol-
ver os bens, as memórias e as formas de expressão dos grupos formadores da sociedade brasileira (BRASIL, 1988).

Assim, além de ampliar a definição de patrimônio cultural, a mais nova ordem constitucional estabelece um regime jurídico específico para 
a tutela dos bens culturais no país, na medida em que atribui ao Poder Público com a colaboração da comunidade a proteção e a promoção do 
patrimônio cultural por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação. Ainda, destaca a utilização de outras formas de 
preservação dos bens culturais, como a possibilidade de proposição das ações civis públicas e ações populares. 

Além das hipóteses constitucionalmente previstas de acautelamento dos bens culturais, a legislação infraconstitucional estabelece sanções 
criminais àquele que causar um dano ao patrimônio cultural e determina restrições quanto à circulação dos bens culturais móveis. 

Neste sentido, quando a legislação estabelece que um bem integra o patrimônio cultural, esse passa a ser de interesse público, uma vez que 
apresenta especial proteção jurídica decorrente da sua relevância para uma determinada comunidade. 

Apesar disso, não há no ordenamento jurídico vigente uma regulamentação específica quanto a aquisição da propriedade dos bens de rele-
vante valor cultural, aplicando-se o mesmo tratamento jurídico dado a um bem qualquer.

Mais especificamente quanto à propriedade móvel, a sua aquisição pode se dar por meio da tradição, da usucapião, da ocupação, do achado 
do tesouro, da especificação, da confusão, da comissão e da adjunção, conforme previsto pela Lei Civil.
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Convém ressaltar que o titular de um bem cultural possui algumas limitações específicas quanto ao exercício das faculdades do direito de 
propriedade, uma vez que esse se condiciona ao atendimento de sua função social nos moldes estabelecidos pelo artigo 5°, XXIII da Constituição 
da República (BRASIL, 1988) e pela legislação específica. No entanto, essa restrição não pode ser desproporcional à liberdade do proprietário 
de modo a tolher integralmente o exercício de seu direito. Isto pois, nesse caso, estar-se-ia diante de verdadeira desapropriação indireta, portanto, 
passível de reivindicação da justa indenização em dinheiro em face do Poder Público.

Ainda em razão da relevância dos bens culturais, a doutrina e a jurisprudência discutem acerca da aplicação de algumas especificidades nas 
ações que tenham por objeto os bens de relevante valor cultural. São eles: o Regime da propriedade da mão-morta, a responsabilidade civil por 
danos ao patrimônio cultural e a aplicação do dano moral coletivo.

Com relação ao Regime da propriedade da mão-morta, estabelecido no período do Padroado, conclui-se que este não é mais vigente no 
Brasil desde a primeira Constituição da República, no ano de 1891, porquanto ocorreu a separação definitiva entre o Estado e a Igreja, de modo 
que as normas até então existentes que dispunham de modo diverso não foram recepcionadas diante da flagrante incompatibilidade com a atual 
ordem jurídica constitucional.

Quanto a responsabilidade civil decorrente dos danos causados ao patrimônio cultural, verifica-se a sua independência em relação à respon-
sabilidade criminal, à inteligência do artigo 935 do Código Civil de 2002. Ademais, entende a doutrina atual que os danos causados ao patrimônio 
cultural são equiparados aos danos ambientais, o que implica na aplicação da responsabilidade objetiva prevista pela legislação pertinente. Deste 
modo, para configurar a obrigação de reparar um dano ao patrimônio cultural, é suficiente comprovar a ocorrência do dano e o nexo de causalidade, 
dispensando-se a demonstração da culpa do agente.

Por fim, o dano moral coletivo relaciona-se ao prejuízo a um interesse comum experimentado por um grupo de pessoas, na medida em que 
ocorre a violação de valores de determinada comunidade. Assim, diante de grave lesão a um interesse difuso, verifica-se um impacto na qualidade 
de vida de uma coletividade, gerando um sentimento comum de desapreço, intranquilidade, angustia ou indignação, passíveis de reparação civil 
em âmbito coletivo. 

Partindo dessas premissas enquanto pressuposto para o desenvolvimento do presente estudo, foi feita uma análise acerca da Ação Civil 
Pública n. 0461.11.003978-5, a qual tem por objeto a propriedade do Busto Relicário de São Boaventura, esculpido pelo Mestre Aleijadinho.

Depreende-se no caso em tela que, embora o bem tenha relevante valor para a comunidade ouro-pretana, a “reintegração de posse” proposta 
pelo ilustre Ministério Público não é a forma mais adequada para se obter a efetiva salvaguarda da peça. Isto pois, o bem compõe o acervo de uma 
coleção particular tendo sido regularmente adquirido por meio do instituto da usucapião, de acordo com os parâmetros legais.

Assim sendo, embora entenda-se que o Busto Relicário deva compor o acervo da Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto, a fim de 
que a comunidade possa usufruir da integralidade dos atributos do referido bem cultural, conclui-se que cabe ao Poder Público se utilizar do meio 
apropriado para retirá-lo das mãos de particulares, qual seja, a desapropriação.

Portanto, embora tal entendimento possa nos causar certa estranheza ou até mesmo repúdio, deve-se entender que o Direito não pode ser 
moldado de acordo com valores, na medida em que a segurança jurídica e a legalidade não podem ser esquecidas, ainda que em prol de um bem 
maior.

Ao chegar a essa conclusão, não se pretende relativizar o conceito ou a importância do patrimônio cultural. Pelo contrário. Pretende-se 
evidenciar as falhas existentes na legislação a fim de que essas possam ser retificadas. Isto pois, o atual regime jurídico aplicável à aquisição dos 
bens culturais móveis legitima a titularidade de bens objeto de furto ou tráfico de bens culturais por meio da prescrição aquisitiva.

Logo, a fim de dar efetividade ao comando constitucional de proteção e promoção do patrimônio cultural, deve-se buscar alternativas legis-
lativas para dar efetividade à tutela do patrimônio cultural.
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A EXTINÇÃO DO IBRAM, CRIAÇÃO DA ABRAM E OS IMPACTOS PARA A POLÍTICA PÚBLICA DE 
MUSEUS NO BRASIL
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Resumo

O início da política pública federal na área de museus e patrimônio tem, de certa forma, uma origem comum com a criação do Museu Histórico 
Nacional em 1922 (Decreto nº 15.596, de 02 de agosto de 1922). Como parte do projeto preservacionista de Gustavo Barroso, além do Museu em 
1922, fizeram parte ainda a criação do Curso de Museus em 1932, ação pioneira na América Latina para formação de pessoal especializado na área 
de museus (embrião do Curso Superior de Museologia) e a Inspetoria de Monumentos Nacionais iniciada em 1934 (Decreto nº 24.735, de 14 de 
julho de 1934). As primeiras ações concretas de restauração da Inspetoria foram realizadas em monumentos e chafarizes da cidade de Ouro Preto/
MG. O órgão foi substituído em 1937 em suas atribuições com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN (Lei 
nº 378, de 13 de janeiro de 1937). Em 2003, após diversas alterações, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN criou o 
Departamento de Museus e Centros Culturais, lançando a Política Nacional de Museus. No ano de 2009, o Ministério da Cultura passou a contar 
com uma autarquia independente para desenvolver a política pública na área de museus, o Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM (Lei nº 11.906, 
de 20 de janeiro de 2009). Configurando um retrocesso na gestão desta política pública, em 2018 o IBRAM é extinto sendo criada a Agência Bra-
sileira de Museus – ABRAM (Medida Provisória nº 850, de 11 de setembro de 2018). No artigo apresentamos uma análise dos possíveis impactos 
negativos desta medida provisória na condução da política pública federal para o campo museal e relatamos o panorama histórico que abrange o 
desenvolvimento dessa política bem como na área do patrimônio no Brasil.

1 Do Primeiro Museu à Política Nacional de Museus

A definição de museu adotada pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM) e aceita pela comunidade museológica não traz expressa as 
tensões às quais os museus, enquanto instituições, estão atravessadas. Ao contrário de neutros, museus expressam posições e ideologias em suas 
ações primordiais de preservação, pesquisa e comunicação. A própria seleção, condição lógica para a existência de um museu, indica claramente 
que escolhas são operadas com as memórias que serão mantidas e transmitidas à sociedade. Segundo a definição: “o museu é uma instituição 
permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, que adquire, conserva, estuda, expõe e transmite o patrimônio 
material e imaterial da humanidade e do seu meio, com fins de estudo, educação e deleite” (ICOM, 2007).

A ideia “moderna” de museu, da qual os museus na atualidade estão vinculados, foi construída e consolidada a partir do Renascimento e 
impulsionada pelo Iluminismo, ganhando corpo definitivamente a partir da revolução Francesa, quando o surgimento do conceito de “patrimônio 
nacional” passou a fazer parte das estratégias ideológicas dos novos estados europeus (ALMEIDA, 2003, p. 125).

O primeiro museu brasileiro, ainda que não exista atualmente, teve origem holandesa em uma colônia portuguesa. Em Recife durante a 
invasão holandesa no século XVII implantou-se um museu, jardim botânico e zoológico (BRASIL, 2005, p. 20). 

Apenas um século depois, já na segunda metade do século XVIII, surgiria, no Rio de Janeiro, uma instituição que poderia ser designada 
como um museu. A Casa de Xavier dos Pássaros era uma instituição que atuava como um museu de história natural responsável pela coleta, pre-
paração e envio a Portugal de exemplares taxidermizados da fauna brasileira, atuou por cerca de vinte anos (BRASIL, 2005, p. 20).

Em 1918, há exatos 200 anos foi criado o Museu Real através de um Decreto de 26 de maio – que criou um museu na Corte, a ser instalado 
no Campo de Santana. O museu possuiu diferentes sedes e denominações, atualmente, designado como Museu Nacional da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro - UFRJ. Sendo, portanto, o museu mais antigo do país em funcionamento.
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Conforme assinala Waldisa Russsio, o Museu antecede, no Brasil, em cerca de uma década, a criação dos cursos jurídicos e, em cerca de 120 
anos, a das Universidades. Durante esse longo período foi, praticamente, o único centro de investigação científica de que a nação dispôs (RUSSIO, 
2010, p. 88).

Outras cinco instituições foram criadas no século XIX, destacando-se o Museu do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1838; o 
Museu do Exército, no ano de 1864; a Sociedade Filomática de 1866, que daria origem ao Museu Paraense Emílio Goeldi; a implantação do Museu 
da Marinha, em 1868; do Museu Paranaense, em 1876 e do Museu Paulista, em 1895 (BRASIL, 2006, p. 9).

Esse é um período de institucionalização inicial dos museus no Brasil. Na perspectiva crítica para compreensão desse histórico no campo 
cultural dos museus, Waldisa Russio considera que até 1930 os museus “são organismos transplantados para o nosso meio cultural como instru-
mento de modernização (...)” (RUSSIO, 2010, p.196).

Nos séculos XX e XXI diversos museus são implantados, chegando-se hoje ao número de quase 4.000 instituições.

No século XX e após a República, a intelectualidade nacional passou a operar mais ativamente para a construção dos valores que estariam 
associados à nova nação brasileira. Diversas ações surgem nesse período e elas recuperam, grosso modo, dois movimentos: o olhar para o passado 
na tentativa de construção de uma memória coletiva e o olhar para o futuro na tentativa de modernização do Brasil. Esses projetos refletem ações 
diversas, que vão desde a reforma das cidades até a valorização do chamado patrimônio histórico, passando, claro, pela criação de museus.

Nesse sentido, destacamos a criação do Museu Histórico Nacional, Decreto nº 15.596, de 02 de agosto de 1922, no Rio de Janeiro. Resulta-
do de um conjunto de ações realizadas pelo jornalista e historiador Gustavo Barroso desde o início dos anos 1910, o museu é implantado durante as 
comemorações do centenário da Independência em 1922. Segundo Aline Magalhães, “concebendo a história como caminho para o conhecimento 
sobre o passado, mas também como uma espécie de religião cívica a ser praticada, Gustavo Barroso propõe, em 1911, a criação de um museu” 
(MAGALHÃES, 2006, p. 23). Quando inaugurado, o museu possuía duas salas de exposição que se denominavam “Da Colônia à Monarquia” 
e “Da Monarquia à República”. Para Magalhães, “a monumental História idealizada por Barroso apresentava-se sem rupturas ou conflitos, uma 
sucessão de fatos linearmente organizados, em que são valorizadas as ações dos grupos dominantes, das Forças Armadas e do Estado, como man-
tenedores da ordem” (MAGALHÃES, 2006, p. 42).

Da criação desde museu surge, ainda, o primeiro curso para formação na área, quando em 1932 foi estabelecido o Curso de Museus, origem 
do primeiro curso de graduação em museologia do Brasil, atualmente, oferecido pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Sobre o 
Curso de Museus é preciso apontar que foi pioneiro na América Latina e se constituiu como esforço direcionado para a formação de profissionais 
capacitados a trabalharem com museus e patrimônio no Brasil. Representa um marco significativo no contexto das políticas museológicas brasi-
leiras se consideramos a formação um eixo estruturante dessas políticas. 

Não menos importante, a implantação do Museu Histórico Nacional possibilitou também a criação da Inspetoria de Monumentos Nacionais 
- IPN em 1934, Decreto nº 24.735, de 14 de julho de 1934, que realizou a “restauração de quase todos os templos, pontes e chafarizes tradicionais
de Ouro Preto” (OLIVEIRA, 2003, p. 257). A Inspetoria de Monumentos Nacionais consolidou, de certa forma, um projeto exitoso de Gustavo
Barroso, no qual o passado da nação brasileira seria valorizado a partir de relíquias históricas, com ênfase nos períodos colonial e monárquico.

Resultado de outro processo de construção política, foi a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN em 
1937, Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, denominado atualmente Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. Como uma 
das primeiras instituições governamentais dedicadas à gestão da cultura e evidentemente da política de patrimônio, o instituto desenvolveu ações 
na área dos museus sendo o responsável pela implantação de vários museus nacionais (NUNES, 2014, p. 206). 

Alguns aspectos podem ser ressaltados na comparação entre a IPN e o antigo SPHAN. Enquanto a IPN não chegou a tombar nenhum dos 
monumentos dos quais se ocupava, o SPHAN, ao contrário, funciona desde o começo com a prática do tombamento, o que assinala uma diferença 
significativa entre os dois órgãos. Um segundo aspecto diz respeito à atuação da Inspetoria, que se dava somente na cidade de Ouro Preto e arredo-
res, enquanto ao SPHAN cabe desde o começo uma atuação mais ampla, teoricamente em nível nacional. Apesar de não haver nenhuma menção 
direta nos documentos que estabelecem a criação da Inspetoria é possível supor que sua criação esteja diretamente ligada à elevação de Ouro Preto 
à categoria de Monumento Nacional, através do Decreto-lei nº 22.298, de 12 de julho de 1933 (OLIVEIRA, 2003, p. 258).

Evidentemente, ao longo do século XX, diversos outros museus foram sendo instalados por iniciativa de outros órgãos do próprio governo 
federal, dos governos estaduais e municipais e por meio de associações, fundações e outras organizações. 

Uma visão de conjunto sobre o panorama das políticas culturais e do “patrimônio histórico” que ensejam a preservação dos bens culturais 
e a criação dos museus aponta para o aspecto fragmentário e desarticulado nas políticas de fomento considerando os níveis municipal, estadual e 
federal, aspecto esse facilmente observável até a implantação da Política Nacional de Museus – PNM em 2003. Ainda que a articulação ainda não 
ocorra, em termos de legislação e práticas de preservação, de forma desejavelmente coordenada ainda hoje, é inegável que a PNM representou um 
avanço nessa articulação e no ajuste de práticas e normativas referentes ao setor museológico. 
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Ao observar esse cenário sobre a legislação referente aos museus e patrimônio no Brasil no 1º Seminário Internacional de Legislação Com-
parada no Setor de Cultura, Waldisa Russio destaca alguns aspectos que refletem o panorama nas décadas de 1970 e 1980 para o setor. A autora se 
questiona sobre as bases e os valores que sustentam a legislação e as políticas para o setor de modo geral. Ela pergunta: “1) existe uma legislação 
sobre o bem cultural que efetivamente contemple valores consagrados pelas populações dos territórios, comunidades, ou, ao menos, segmentos 
significativos da sociedade? 2)  nossa prática legislativa emerge da sociedade ou tem raízes no autoritarismo, cuja imagem às vezes, é suavizada 
pelo paternal?” (RUSSIO, s/d, p. 160) Sua análise aponta questões do setor museológico no tocante à legislação e políticas públicas que iluminam 
um cenário de transição entre o término da ditadura e o processo de redemocratização. A análise é, portanto, datada, porém continua atual em mui-
tas das críticas e questionamentos que opera. Para a autora, a legislação federal é “conquista da intelectualidade inquieta, porém editada por Estado 
centralizador em estruturas inadequadas”. Em nível estadual destaca a replicação do “mesmo processo formal e paternalista. Museus criados por 
decretos ou regidos por portarias” e em nível municipal “inexistência de lei regulamentadora e pluralidade de órgãos que conflitam entre si e se 
esvaziam”. (RUSSIO. s/d, p. 161). 

Gostaríamos de destacar alguns dos 15 pontos considerados inquietantes pela autora. Para Waldisa Russio, 1) a legislação do patrimônio 
cultural, aí compreendida a de museus, em seus três níveis (federal, estadual e municipal) resultou de esforços isolados da intelectualidade na dé-
cada de 1930, “mas nem por isso, amparada numa consciência e numa ação comunitária de preservação. Portanto, o formalismo legal não levou à 
prática efetiva da conservação e da preservação, nem à exigência da comunicação, da socialização do bem cultural.” 2) “A legislação de patrimônio 
é fragmentária porque resulta de uma visão fragmentária (ausência de códigos, ausência do natural, ambiental ou ecológico como se não fosse 
um fato cultural). Daí que a estratégia resultante da lei também não é sistêmica”. Destaca ainda no ponto 3 um aspecto crucial ao observar que “a 
legislação não foi acompanhada de uma prática educativa que gerasse ou aguçasse a consciência preservacionista” (RUSSIO, s/d, p. 162). Aqui há 
de se considerar, a ideia simplista e um tanto equivocada de que os museus, por si só, funcionam como agentes para a educação relativa ao patri-
mônio cultural. A ideia presume que os museus são “naturalmente” educacionais e que a mera criação dessas instituições asseguraria incremento 
educativo necessário para educar e informar a população sobre a importância do patrimônio cultural. 

Por fim, a autora sublinha algumas propostas de estruturação para o setor museológico e que são referidas da seguinte forma: “urge lutar 
por legislação que atue nos três níveis (federal, estadual e municipal) de maneira sistêmica e solidária, que contemple: a) a preservação e a possi-
bilidade de comunicação do bem cultural; b) estruturação flexível e dinâmica dos órgãos de execução; c) formação de pessoal, em todos os níveis; 
d) estabelecimento de quadros próprios de pessoal em cargos e carreiras; e) política salarial justa” (RUSSIO, s/d, 163).

O término da ditadura militar e o processo de redemocratização, permitiu que a área da cultura passasse a contar com um ministério específi-
co, criado em 1985. Neste contexto do ministério surge a proposta de implementação do Sistema Nacional de Museus em 1986, com os respectivos 
Sistemas Estaduais visando a articulação das instituições museológicas.

O programa do primeiro governo eleito após 1964 transformou o Ministério da Cultura em Secretaria Nacional de Cultura no ano de 1990, 
sendo que diversas de suas ações foram desarticuladas, dentre elas a iniciativa da implantação do Sistema Nacional de Museus (NUNES, 2014, p. 
206). Iniciativa semelhante quase tomou corpo em 2016 e segundo declarações do presidente eleito, infelizmente, deve se repetir em 2019 com o 
novo governo. 

Em 2003 no âmbito do IPHAN é criado o Departamento de Museus e Centros Culturais - DEMU. Uma das primeiras iniciativas desse 
departamento é o estabelecimento da Política Nacional de Museus - PNM, lançada no Dia Internacional de Museus, 18 de maio, no emblemático 
Museu Histórico Nacional. A PNM representou uma ação inovadora na área museal, compreendendo a importância dos museus na vida cultural e 
social brasileira que, em 2004, redundou na criação do Sistema Brasileiro de Museus (NUNES, 2014, p. 207).

Verifica-se que as atribuições do DEMU são comparadas à Coordenadoria do Sistema Nacional de Museus apresentando especificações 
relativas à gestão de museus do IPHAN (DA SILVA, 2015, p. 67).

Dentro das limitações e dificuldades, naturais na administração pública, para a implementação de algumas atividades decorrentes das di-
retrizes da PNM, o sucesso no conjunto destas ações desenvolvidas permitiram que o DEMU, em articulação com outras instâncias do governo 
e setores do campo museal, transformasse uma política de governo, limitada cronologicamente pelo mandato do governante, em uma política de 
Estado, cujas diretrizes centrais e programas prioritários têm continuidade (NUNES, 2014, p. 207).

A configuração de uma política de Estado foi atingida no início de 2009, com a aprovação, pelo Congresso Nacional e sanção presidencial, 
de duas leis que instituíram o Estatuto dos Museus, marco regulatório para o setor e a legislação que implantou mais uma autarquia no âmbito do 
Ministério da Cultura, o Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM (NUNES, 2014, p. 207).
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2 A Lei dos Museus

Como uma acertada estratégia para consolidação da Política Nacional de Museus e sua continuidade como Política de Estado, cujas dire-
trizes centrais e programas prioritários tem continuidade, mesmo com a alternância de governos de partidos diferentes, ao contrário da Política de 
Governo, limitada cronologicamente pelo mandato do governante (NUNES, s/d, 2011), a equipe do Departamento de Museus e Centros Culturais 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) articulou com a Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados 
para iniciar no Congresso Nacional a discussão do projeto de lei que redundou no Estatuto dos Museus (NUNES e OLIVEIRA, 2013, p. 43).

O início da tramitação do projeto de lei (PL n. 7.568/2006) na Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados ocorreu em 14 
de novembro de 2006. Sendo proposta foi debatida no Comitê Gestor do Sistema Brasileiro de Museus - SBM, órgão consultivo e representativo 
do setor museológico. 

A implantação do Sistema Brasileiro de Museus (SBM) representa a construção de uma das mais importantes ferramentas da Política Nacio-
nal de Museus, pois consolida e regulamenta uma importante e diversificada rede de parcerias institucionais voltada para a elaboração coletiva dos 
rumos do setor museológico em nosso país. Criado pelo decreto nº 5.264 de 5 de novembro de 2004 o SBM é um marco na atuação das políticas 
públicas de valorização, preservação e gerenciamento do patrimônio cultural brasileiro sob a guarda dos museus, tornando-o representativo da 
diversidade étnica e cultural do país. (BRASIL, 2006, p. 21)

O projeto de lei foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados no dia 25 de junho de 2008 e encaminhada para o Senado Federal (PLC 
n. 115/2008) que o aprovou a redação final no dia 12 de dezembro do mesmo ano.

Assim a lei n. 11.904 foi promulgada pelo Presidente da República em 14 de janeiro de 2009, com cinco capítulos e sessenta e seis artigos.

Desta forma, o Estatuto dos Museus regulamenta o setor, apresentando uma definição para a instituição museu e requisitos legais para sua 
criação, fusão ou extinção. Obriga os museus a elaborarem o Plano Museológico, atribuindo ao profissional museólogo a competência para elabo-
rá-lo. Outra importante determinação deste texto legal é a atribuição ao poder público ou às instituições mantenedoras a obrigação pela manuten-
ção dos respectivos museus, inclusive com a destinação de equipe técnica especializada, donde interpreta-se a presença do museólogo (NUNES e 
OLIVEIRA, 2013, p. 43).

A lei também incorpora parte do texto do Decreto Presidencial n. 5.264, de 5 de novembro de 2004 que instituiu o Sistema Brasileiro de 
Museus, conceitua este tipo de rede de museus integrada ao poder público nas diversas esferas de governo e, portanto, prevê a criação dos sistemas 
estaduais e municipais de museus (NUNES e OLIVEIRA, 2013, p. 43).

O Estatuto dos Museus também estabelece a obrigação das instituições para a realização as ações de preservação de acervos, o estabeleci-
mento de linhas de pesquisa e a criação e manutenção de programas de ações educativas bem como o funcionamento das associações de amigos e 
a forma como estas entidades devem se relacionar com os museus  também são matéria do estatuto (NUNES e OLIVEIRA, 2013, p. 43).

Conforme destacam Inês Gouveia e Marcelle Pereira, “Trata-se da primeira lei que regula o setor evidenciando a distribuição de as com-
petências entre os governos federal, estadual, distrital e municipal. Além dos aspectos gerais, o Estatuto apresenta diretrizes para a gestão dos 
museus, impactando diretamente as instituições, por exemplo, pela obrigatoriedade de adoção do plano museológico” (GOUVEIA e PEREIRA, 
2016, p. 733)

Finalmente a lei estipula penalidades aos transgressores pela inadequada preservação ou correção de danos causados pela degradação, inu-
tilização e destruição de bens dos museus e abre a possibilidade para que os bens culturais dos museus, em suas diversas manifestações, possam 
ser declarados como de interesse público, no todo ou em parte. Sendo que este instrumento permite que o IBRAM ao declarar um eventual acervo 
como de interesse público na prática atue como uma espécie de tombamento federal aumentando a proteção e a partir de então a obrigação de 
preservação do mesmo (NUNES e OLIVEIRA, 2013, p. 44). 

3 O Instituto dos Museus

A lei n. 11.906 promulgada pelo Presidente da República em 20 de janeiro de 2009, com cinco capítulos e vinte e um artigos criou o Insti-
tuto Brasileiro de Museus – IBRAM, bem como quatrocentos e vinte e cinco cargos efetivos, além de Cargos em Comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores - DAS e Funções Gratificadas para viabilização da nova autarquia federal, dotada de personalidade jurídica de direito 
público, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério da Cultura.

Desta forma a legislação atribui ao IBRAM a missão de desenvolver e fomentar uma Política Nacional de Museus como consta na finali-
dade da autarquia: 
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I – promover e assegurar a implementação de políticas públicas para o setor museológico, com vistas em contribuir para a organização, gestão e 
desenvolvimento de instituições museológicas e seus acervos;

II – estimular a participação de instituições museológicas e centros culturais nas políticas públicas para o setor museológico e nas ações de preser-
vação, investigação e gestão do patrimônio cultural musealizado;

III – incentivar programas e ações que viabilizem a preservação, a promoção e a sustentabilidade do patrimônio museológico brasileiro;

IV – estimular e apoiar a criação e o fortalecimento de instituições museológicas;

V – promover o estudo, a preservação, a valorização e a divulgação do patrimônio cultural sob a guarda das instituições museológicas, como fun-
damento de memória e identidade social, fonte de investigação científica e de fruição estética e simbólica;

VI – contribuir para a divulgação e difusão, em âmbito nacional e internacional, dos acervos museológicos brasileiros;

VII – promover a permanente qualificação e a valorização de recursos humanos do setor;

VIII – desenvolver processos de comunicação, educação e ação cultural, relativos ao patrimônio cultural sob a guarda das instituições museoló-
gicas para o reconhecimento dos diferentes processos identitários, sejam eles de caráter nacional, regional ou local, e o respeito à diferença e à 
diversidade cultural do povo brasileiro; e

IX – garantir os direitos das comunidades organizadas de opinar sobre os processos de identificação e definição do patrimônio a ser musealizado 
(BRASIL, 2009).

Para tanto, o IBRAM tem a possibilidade de propor e implementar projetos, programas e ações para o setor museológico, o estabelecimento 
de normas, padrões e procedimentos, além de fiscalizar e gerir técnica e normativamente os bens culturais musealizados. Compete ao IBRAM a 
criação de programas de financiamento para o setor museológico e a promoção do inventário sistemático dos bens culturais musealizados e do ca-
dastro nacional de museus. Compete ao IBRAM também coordenar o Sistema Brasileiro de Museus. Textualmente são competências do Instituto:

I – propor e implementar projetos, programas e ações para o setor museológico, bem como coordenar, acompanhar e avaliar as atividades deles 
decorrentes;

II – estabelecer e divulgar normas, padrões e procedimentos, com vistas em aperfeiçoar o desempenho das instituições museológicas no País e 
promover seu desenvolvimento;

III – fiscalizar e gerir técnica e normativamente os bens culturais musealizados ou em processo de musealização;

IV – promover o fortalecimento das instituições museológicas como espaços de produção e disseminação de conhecimento e de comunicação;

V – desenvolver e apoiar programas de financiamento para o setor museológico;

VI – estimular, subsidiar e acompanhar o desenvolvimento de programas e projetos relativos a atividades museológicas que respeitem e valorizem 
o patrimônio cultural de comunidades populares e tradicionais de acordo com suas especificidades;

VII – estimular o desenvolvimento de programas, projetos e atividades educativas e culturais das instituições museológicas;

VIII – promover o inventário sistemático dos bens culturais musealizados, visando a sua difusão, proteção e preservação, por meio de mecanismos 
de cooperação com entidades públicas e privadas;

IX – implantar e manter atualizado cadastro nacional de museus visando à produção de conhecimentos e informações sistematizadas sobre o campo 
museológico brasileiro;

X – promover e apoiar atividades e projetos de pesquisa sobre o patrimônio cultural musealizado, em articulação com universidades e centros de 
investigação científica, com vistas na sua preservação e difusão;

XI – propor medidas de segurança e proteção de acervos, instalações e edificações das instituições museológicas, visando manter a integridade dos 
bens culturais musealizados;

XII – propor medidas que visem a impedir a evasão e a dispersão de bens culturais musealizados, bem como se pronunciar acerca de requerimentos 
ou solicitações de sua movimentação no Brasil ou no exterior;

XIII – desenvolver e estimular ações de circulação, intercâmbio e gestão de acervos e coleções;

XIV – estimular e apoiar os programas e projetos de qualificação profissional de equipes que atuam em instituições museológicas;

XV – coordenar o Sistema Brasileiro de Museus, fixar diretrizes, estabelecer orientação normativa e supervisão técnica para o exercício de suas 
atividades sistematizadas;

XVI – promover e assegurar a divulgação no exterior do patrimônio cultural brasileiro musealizado, em articulação com o Ministério das Relações 
Exteriores; e

XVII – exercer, em nome da União, o direito de preferência na aquisição de bens culturais móveis, prevista no art. 22 do Decreto-Lei no 25, de 30 
de novembro de 1937, respeitada a precedência pelo órgão federal de preservação do patrimônio histórico e artístico (BRASIL, 2009).

Para cumprir com sua missão o IBRAM foi estruturado em três departamentos além da presidência. A legislação previu um Conselho Con-
sultivo cuja composição e competências foram estabelecidas no decreto de regulamentação da lei publicado em 2013. O IBRAM também absorveu 
vinte e oito museus anteriormente integrantes da estrutura do IPHAN.

Além dos cargos de funcionários efetivos foram transferidos do IPHAN para o IBRAM trinta e quatro cargos em comissão do Grupo-Di-
reção e Assessoramento Superiores - DAS, sento trinta e um DAS-2 e três DAS-1. A lei criou especificamente para o novo instituto oitenta e seis 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0025.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0025.htm#art22
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cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e cinqüenta e nove Funções Gratificadas - FG, sendo um DAS-6, 
dezessete DAS-4, vinte e cinco DAS-3, dezoito DAS-2, vinte e cinco DAS-1, vinte e quatro FG-1, dezesseis FG-2 e 19 dezenove FG-3.

A lei também autorizou a criação de cargos DAS e FGS no âmbito do IPHAN e da Fundação Cultural Palmares no próprio Ministério da 
Cultura.

Portanto, a aprovação do Estatuto de Museus e a principalmente a criação do IBRAM representou aumento do investimento financeiro no 
setor. A criação do Estatuto de Museus do IBRAM estabelece novos paradigmas para o campo cultural, iniciativas que estão relacionadas com um 
recorte específico, ou seja, o patrimônio museológico e os bens materiais e imateriais que estão diretamente vinculados aos museus (RANGEL, 
2010, p. 132).

Podemos nos perguntar sobre as incessantes transformações e a visibilidade crescente dos nossos museus como um desafio ligado às ques-
tões mais amplas de política cultural no Brasil, com o qual o campo dos museus e da museologia está vinculado e com o qual mantém singularidade 
e historicidade próprias. A autonomia do setor museológico, do ponto de vista das políticas públicas, revela a potência das instituições museoló-
gicas e dos estudos com o patrimônio e museus e revelam ainda a necessidade de reflexão sobre os processos museais na contemporaneidade a 
partir de um viés histórico e crítico.

4 O Fim do Instituto dos Museus e da Política Nacional de Museus?

Justamente no ano de comemoração do bicentenário de criação da instituição museológica mais antiga do país em funcionamento, um in-
cêndio consumiu o prédio histórico e os acervos em exposição, nas reservas técnicas e laboratórios do edifício do Museu Nacional da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro na noite de dois de setembro deste ano.

Ainda que tardio, ao invés do setor museal receber um incremento da Política Nacional de Museus por parte do Governo Federal, as medi-
das anuciadas apontam na direção oposta.

Trata-se da edição da Medida Provisória nº 850, de 10 de setembro de 2018 que autoriza o Poder Executivo Federal a instituir a Agência 
Brasileira de Museus - Abram e extingue o IBRAM.

Desta forma, o governo pretende extinguir o IBRAM por meio da medida provisória elaborada, ao que parece, em poucos dias, conforme 
aponta Nota Técnica do próprio IBRAM (BRASIL, 2018, p. 3). Ainda segundo a Nota Técnica a criação do IBRAM decorreu de longo processo 
de estudos resultante de todo um movimento do campo museal e possibilitou colocar em curso a potência transformadora da Política Nacional de 
Museu – PNM, cujo texto foi construído de forma democrática e participativa (BRASIL, 2018, p. 2). Bem diferente do processo assodado de cria-
ção da ABRAM. Nem mesmo o Comitê Gestor do Sistema Brasileiro de Museus foi consultado ou mesmo informado sobre a criação da ABRAM.

A motivação de urgência para a criação da Abram como agência responsável pela reconstrução do Museu Nacional da UFRJ, e de seu acer-
vo (BRASIL, 2018), não se justifica uma vez que esse processo conceitualmente, embora deva ser realizado no menor espaço de tempo possível, se 
trata de um processo normalmente lento e complexo. Um instrumento mais eficaz seria a constituição de uma força tarefa, negociada em conjunto a 
Universidade sem ferir sua autonomia consagrada pela Constituição Federal, no âmbito dos Ministérios da Educação e Cultura. Ou ainda a criação 
da ABRAM porém uma Agência Brasileira para Revitalização dos Museus com a missão de atuar nesse processo no caso do Museu Nacional da 
UFRJ e de outros museus em situação de abandono por parte do poder público ou das instituições mantenedoras.

Assim não haveria conflito em se criar uma agência para revitalização dos museus e manter-se o IBRAM para dar continuidade no desen-
volvimento da Política Nacional de Museus.

Evidentemente os objetivos da ABRAM são distintos do IBRAM, razão pela qual o mesmo não dever ser extinto:

I - estimular a participação de instituições museológicas e centros culturais com acervos em políticas públicas nacionais do setor museal e em ações 
de preservação, restauração, reconstrução, recuperação, investigação e gestão do acervo e do patrimônio cultural musealizado;

II - desenvolver e executar programas e ações que viabilizem a preservação, a promoção e a sustentabilidade do patrimônio museológico brasileiro;

III - estimular, apoiar e dar suporte técnico à criação e ao fortalecimento de instituições museológicas;

IV - promover o estudo, a preservação, a valorização e a divulgação do patrimônio cultural sob a guarda de instituições museológicas;

V - contribuir para a divulgação e a difusão, em âmbito nacional e internacional, dos acervos museológicos brasileiros;

VI - promover a permanente qualificação e valorização dos recursos humanos do setor museal brasileiro;

VII - gerir instituições museológicas;

VIII - desenvolver processos de comunicação, educação e ação cultural relativos ao patrimônio cultural sob a guarda de instituições museológicas;
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IX - estimular e promover ações de ampliação da acessibilidade nas instituições museológicas;

X - adotar medidas para a participação social nos processos de identificação e definição do patrimônio a ser musealizado;

XI - realizar estudos com a estimativas de impacto das ações no âmbito do setor museal; e

XII - desenvolver atividades afins, em especial aquelas voltadas à inovação e ao emprego de tecnologia na requalificação de museus e centros 
culturais com acervo (BRASIL, 2018).

A extinção do IBRAM implica justamente em uma desarticulação da Política Nacional de Museus (BRASIL, 2018, p. 1).  Além disso, a 
atuação do IBRAM assegura a normatização do setor e sua fiscalização para a preservação do patrimônio museológico, abrindo caminho para uma 
política mais democrática de acesso aos bens culturais e de integração e inclusão entre os museus e comunidade (BRASIL, 2018, p. 3).

Sabemos que o papel, o desenvolvimento e a gestão dos museus modificaram-se enormemente nas últimas décadas, não só no Brasil, mas 
no mundo. Cabe perguntar sobre os modelos de gestão, do ponto de vista amplo e porque não dizer ideológico, com os quais pode-se pensar e 
construir uma política pública para o setor museológico. Quais os valores deverão estar pautados? Como se organiza o campo museal hoje no 
Brasil? O IBRAM tem um papel importantíssimo, propositivo das políticas para o setor dos museus de forma democrática, inclusiva e abrangente, 
as quais acabam por influenciar a organização dos agentes e do campo nas esferas estaduais e municipais. 

Vale ressaltar que a edição da Medida Provisória nº 850, de 10 de setembro deste ano causou enorme estranheza e indignação no campo 
museal brasileiro, tendo repercutido negativamente também no cenário internacional. Diversas instituições, órgãos e entidades se manifestaram 
pública e oficialmente contrários à medida provisória, totalizando mais de cem (100) notas e pronunciamentos. Servidores do IBRAM elaboraram 
uma nota pública de repúdio e têm se articulado para acompanhar e informar a comunidade museológica sobre os andamentos e desdobramentos 
da MP que transita. Uma página na rede social facebook foi criada para esta finalidade. (https://www.facebook.com/museusnaluta/) Há, portanto, um 
movimento de resistência organizado do setor museológico que entende claramente o retrocesso, em termos de política pública, acarretado pela 
medida provisória.

Vale aqui retomar e relembrar a ideia sustentada por Waldisa Russio ao tratar das proposições de políticas públicas para o setor quando dizia 
que: “Urge buscar legislação que derive da prática democrática (a contribuição técnica não elimina a eleição de valores da comunidade)” (RUS-
SIO, s/d, p. 163). A proposta da museóloga, expressa em um momento em que o Brasil passava pelo lento processo de redemocratização após o 
término da ditadura militar, ressoa hoje como um alerta importante para mobilização e resistência do setor museológico contra medidas autoritárias 
e arbitrárias do Estado da qual a MP 850 é o exemplo.

Por fim, sua extinção fragiliza ainda as ações de implementação de projetos, programas e ações para o setor museológico, bem como o es-
tabelecimento de normas, padrões e procedimentos, e principalmente a manutenção de programas de financiamento para o setor. O fim do IBRAM 
elimina também a instância de coordenação do Sistema Brasileiro de Museus, não prevendo substituto para a condução do órgão consultivo do 
setor museológico.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, Cícero Antônio Fonseca de. O colecionismo ilustrado na gênese dos museus contemporâneos. In: Anais do Museu Histórico Nacio-
nal. Vol. 33, 2001, pp: 123-141.

BRASIL, Decreto Presidência n. 15.596, de 02 de agosto de 1922. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/de-
creto-15596-2-agosto-1922-568204-publicacaooriginal-91597-pe.html> Acesso em: 10/10/2018.

______. Decreto Presidência n. 24.735, de 14 de julho de 1934. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decre-
to-24735-14-julho-1934-498325-publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em: 11/10/2018.

______. Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1930-1949/L0378.htm> Acesso em: 
11/10/2018.

______. Política Nacional de Museus Relatório de Gestão 2003/2004. Brasília. Ministério da Cultura. Instituto do Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional. Departamento de Museus e Centros Culturais. MinC/IPHAN/DEMU, 2005.

_____. Política Nacional de Museus. Relatório de Gestão 2003-2006. Brasília. Ministério da Cultura. Instituto do Patrimônio Histórico e Artísti-
co nacional. Departamento de Museus e Centros Culturais. MinC/IPHAN/DEMU, 2006. 144 p. 

https://www.facebook.com/museusnaluta/


Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

117

______. Política Nacional de Museus. Relatório de Gestão 2003/2010. Brasília. Ministério da Cultura. Instituto Brasileiro de Museus. Minc/
IBRAM, 2010.

______. Decreto Presidência n. 5.264, de 5 de novembro de 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/
decreto/d5264.htm> Acesso em: 27/08/2012.

______. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado Federal n. 640/2007. Disponível em: <http://www6.senado.gov.br/mate-pdf/11740.pdf>. 
Acesso em: 28/08/2012.

______. Senado Federal. Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n. 7.568/2006. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=335902>. Acesso em: 27/09/2012.

______. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n. 115/2008. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/
materia/detalhes.asp?p_cod_mate=86534>. Acesso em: 27/09/2012.

______. Lei n. 11.904, de 14 de janeiro de 2009. Institui o Estatuto de Museus. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2007-2010/2009/Lei/L11904.htm>. Acesso em: 12/11/2018.

______. Lei n. 11.906, de 20 de janeiro de 2009. Cria o Instituto Brasileiro de Museus. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2007-2010/2009/Lei/L11906.htm>. Acesso em: 12/11/2018.

______. Medida Provisória nº 850, de 10 de setembro de 2018. Autoriza o Poder Executivo federal a instituir a Agência Brasileira de Museus 
- Abram e dá outras providências. Disponível em: <http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/
id/40360894/do1-2018-09-11-medida-provisoria-n-850-de-10-de-setembro-de-2018-40360804> Acesso em: 13/11/2018.

______. Nota Técnica do Instituto Brasileiro de Museus sobre a Medida Provisória nº 850, de 10 de setembro de 2018. Disponível em: < https://
www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2018/09/Nota-T%C3%A9cnica-MP-850.pdf> Acesso em: 19/11/2018.

Conceitos-Chave de Museologia/André Desvallées e François Mairesse, editores; Bruno Brulon Soares e Marília Xavier Cury, tradução e co-
mentários. São Paulo: Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus: Pinacoteca do Estado de São Paulo: Secretaria de Estado da Cul-
tura, 2013.

DA SILVA, Marcela Virginia Thimoteo. Do SPHAN ao IBRAM: Subsídios para Compreender a Produção Documental dos Museus do Instituto 
Brasileiro de Museus (IBRAM). Revista Eletrônica Ventilando Acervos, v. 3, n. 1, p. 60-75, nov. 2015. Disponível em: <http://ventilandoacer-
vos.museus.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/05_Artigo04.pdf>. Acesso em: 16/11/2018.

GOUVEIA, Inês e PEREIRA, Marcelle. A Emergência da Museologia Social. In: Pol. Cult. Rev. Vol. 9, nº 2, 2016, pp: 726-745.

MAGALHÃES, Aline Montenegro. Culto da saudade na Casa do Brasil: Gustavo Barroso e o Museu Histórico Nacional (1922-1959). Fortaleza: 
Museu do Ceará, Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, 2006.

NUNES, Gilson Antônio. Perspectivas para a continuidade da Política Nacional de Museus. Revista Museu, 2011. Disponível em: <http://www.
revistamuseu.com.br/artigos/art_.asp?id=31366>. Acesso em: 25/09/2012.

NUNES, Gilson Antônio. Os Sistemas de Museus - A construção de uma política pública para o setor museológico no Brasil, em Minas Gerais e 
em Ouro Preto, experiências nas três esferas de governo. In Anais do I Seminário Brasileiro Museologia, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, 2014. Disponível em <http://sebramus.eci.ufmg.br/wp-content/uploads/2015/06/anais-final.pdf>. Acesso em: 14/11/2018.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5264.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5264.htm
http://www6.senado.gov.br/mate-pdf/11740.pdf


Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

118

NUNES, Gilson Antônio, OLIVEIRA, Ana Cristina Audebert Ramos de. O Estatuto de Muesus e a Política Pública Federal na Perspectiva da 
Inclusão Social. In: IV Seminário de Pesquisa em Museologia dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola (IV SIAM), Org. Marcus Granato 
e Tereza Scheiner, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em 
Museologia e Patrimônio. Rio de Janeiro, 2013, pp: 38-47.

OLIVEIRA, Ana Cristina Audebert Ramos de. Ouro Preto: a cidade sagrada. In: Anais do Museu Histórico Nacional, vol. nº 35, 2003, pp: 249-
267. 

RANGEL, Marcio Ferreira. Políticas públicas e museus no Brasil. In: O caráter político dos museus/Museu de Astronomia e Ciências Afins. Rio 
de Janeiro: MAST, 2010, pp: 117-138.

RUSSIO, Waldisa. Existe um passado museológico brasileiro? In: BRUNO, Maria Cristina Oliveira. Waldisa Rússio Camargo Guarniere: textos 
e contextos de uma trajetória profissional/ São Paulo: Pinacoteca do Estado: Secretaria de Estado da Cultura: Comitê Brasileiro do Conselho 
Internacional de Museus, 2010.

_______. 1º Seminário Internacional de Legislação Comparada no Setor da Cultura. In: BRUNO, Maria Cristina Oliveira. Waldisa Rússio Ca-
margo Guarniere: textos e contextos de uma trajetória profissional/ São Paulo: Pinacoteca do Estado: Secretaria de Estado da Cultura: Comitê 
Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, 2010.



Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

119

A VIABILIDADE INDENIZATÓRIA DO TOMBAMENTO: CONTRIBUTOS PARA UMA PROSPECÇÃO 
NORMATIVA COMPARADA

THE INDENIZATION VIABILITY OF THE TOMBAMENTO: CONTRIBUTIONS TO A COMPARATIVE NOR-
MATIVE PROSPECT

Bruno Zanatta Abrahão1∗

Resumo

A resguarda do patrimônio cultural promove o Estado como regulamentador direto dos instrumentos normativos destinados a atingir a plenitude 
de tal acautelamento. Assim, compete ao Estado fixar regras para que os particulares, chamados a compartilhar essa tutela cultural especializada, 
restem balizados pela necessidade de atender ao caráter transindividual do interesse que circunscreve a matéria. Nesse contexto, considerando as 
restrições e as limitações que acompanham o instituto do tombamento, muitas são as críticas dos proprietários de bens tombados a tal característi-
ca intervencionista do ato administrativo acautelador. Nesse direcionamento, foi fixando como pauta a possibilidade de o viés indenizatório atuar 
no equilíbrio das afetações excepcionalmente impostas pelo tombamento, perspectiva que, não foi a preocupação das disposições do Decreto-Lei 
n° 25 de 1937 e dos demais diplomas que de algum modo versam acerca dos aspectos legais de proteção do patrimônio cultural. Tal lacuna legal 
coaduna em um tratamento primitivo de uma vertente importante para equilibrar a situação restritiva/limitativa excepcionalmente imposta pelo 
tombamento de bens pertencentes a particulares, sustentação confirmada com o chamamento comparado das disposições normativas portuguesas 
no que confere ao balanceamento da inerente relação entre os interesses públicos e particulares que circundam a proteção do patrimônio cultural. 
Associado a tal vislumbre analítico, convencionou-se que em certa medida, a ausência de um instituto compensatório capacitado a equilibrar certos 
ônus ou encargos impostos pelo tombamento, poderia inclusive apaziguar descontentamentos do pólo privado em relação à política de acautela-
mento, o que direta ou indiretamente pode influir na opção íntima de lesar o bem tutelado. 

Palavras-chave: Patrimônio cultural; Tombamento; Indenização; Brasil e Portugal.

Abstract

The protection of cultural heritage promotes the State as a direct regulator of the normative instruments destined to reach the fullness of 
such protection. Thus, it is the responsibility of the State to establish rules so that privates, called to share this specialized cultural tutelage, remain 
marked by the need to attend to the transindividual character of the interest that circumscribes the subject. In this context, considering the restric-
tions and limitations that accompany the tombamento (a kind of administrative act of cultural protection), many are the critics of the proprietors 
of goods fallen to such interventionist characteristic. In this direction, it was set as a guideline the possibility of compensating bias to act in the 
balance of the affectations exceptionally imposed by the tombamento, perspective that, was not the concern of the provisions of Decree-Law n° 
25 of 1937 and of the other legal diplomas orientated to the protection of cultural heritage. Such a legal gap consists in a primitive treatment of 
an important aspect to balance the restrictive/limiting situation exceptionally imposed by the tombamento of property belonging to privates, su-
pported by the comparative appeal of the Portuguese normative provisions in what confers to balance the inherent relationship between public and 
private interests that surround the protection of cultural heritage. Associated with such an analytical glimpse, it was agreed that to some extent, 
the absence of a compensatory institute capable of balancing certain burdens imposed by the tombamento, could even appease discontent of the 
private pole in relation to the policy of protection, which directly or indirectly can influence the intimate option of harming the protected object.

Keywords: Cultural heritage; Administrative act of cultural protection; Indemnity; Brazil and Portugal.
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1  Introdução

Desde o advento do tombamento como instituto responsável por concretar a resposta institucional de resguarda do patrimônio cultural bra-
sileiro, subsiste o questionamento se a sua instrumentalidade, fundada em caracteres constritivos e balizadores de direito reais e pessoais na esfera 
privada, deve ou pode justificar um viés indenizatório. 

Diante da supracitada ambientação originada pela carência de parâmetros legais, ainda hoje tal discussão resta limitada à variabilidade e 
heterogeneidade dos informes doutrinários e jurisprudenciais, relegando uma possível indenização para as particularidades advindas de cada caso. 
Nesse contexto já amplamente explorado, buscar-se-á desvelar o sentimento de que o debate centrado na viabilidade indenizatória pelos ônus e 
encargos provenientes do tombamento encontra-se exaurido em termos de interesse e novas formas de apreciação acadêmica. 

Visando satisfazer a dinâmica temática sugerida, o desenvolvimento proposto utilizará uma ótica assente no direito comparado com Por-
tugal, trazendo o abranger protetivo do patrimônio cultural brasileiro como premissa geral em demanda por assimilar e agregar novos conheci-
mentos, cabendo às previsões portuguesas o papel de premissa construtiva específica, capaz de atribuir viabilidade teórica e prática para algumas 
previsões julgadas precárias ou inexistentes no Brasil. 

Finalmente, considerando o contexto comparativo dos ordenamentos eleitos para o presente delinear, avaliada a experiência construtiva 
portuguesa como espelho inspirador para certas mudanças, cuja demanda pode-se classificar como necessárias e urgentes, almeja-se a possibi-
lidade de convencionar a importância de que os debates centrados na viabilidade indenizatória pelos ônus e encargos advindos do tombamento 
não sejam cerceados por um reducionismo assente no sentimento de exaurimento. Conforme será contextualizado, em certo grau, a referido viés 
indenizatório pode inclusive surtir efeitos no âmbito da salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro tombado.

2 Ambientação Da Proposta E Premissas Do Desenvolvimento

Neste ponto não se dedicará ainda uma abordagem comparada com as disposições oriundas da legislação portuguesa de proteção ao patri-
mônio cultural. Assim sendo, partir-se-á de uma análise pontual do ordenamento jurídico brasileiro, sob a ótica primordial de criar a ambientação 
necessária para perspectivar a dinâmica estabelecida entre o público e o privado por intermédio do tombamento. Somente assim será possível in-
troduzir mais adiante a perspectiva externa como um vislumbre para o aperfeiçoamento técnico e prático das nuances que envolvem o supracitado 
instituto protetivo.  

Inicialmente, far-se-á necessário conduzir desde logo a um adequado apontamento de quais seriam os objetos culturais que melhor se en-
quadram na proposta idealizada para o presente desenvolvimento, visto que, a atual conjuntura protetiva do patrimônio cultural muito evoluiu com 
o passar dos tempos, passando a incidir sobre uma infinidade de vertentes e segmentos nem sempre mensuráveis ou tangíveis.

Nesse contexto de pluralidade das questões que passam a compor a conceituação do patrimônio cultural, o que se afere é um caracterizar 
heterogêneo dos fatores assim passíveis de classificação, por essa razão, mostra-se de suma importância delimitar e clarificar o recorte de incidên-
cia no qual se pautarão as considerações em desenvolvimento, porquanto aferido que o Direito do Patrimônio Cultural não mais se resume a um 
plano limitado ao corpóreo. Logo, suas determinações não podem ser abordadas de modo superficial, como se um todo igualitário fosse. Posto isso, 
por uma questão de adequação à supracitada amplitude não generalizável dos objetos capazes de serem considerados integrantes do patrimônio 
cultural, dedicar-se-á o enfoque do presente estudo aos bens materiais imóveis detentores de relevância cultural. 

Justificando a opção feita, cabe enfatizar a sua maior adequação à temática originada pelo vínculo envolvendo as esferas de interesse pú-
blico e privado em apreço, opção que congrega de forma mais evidenciada as intervenções restritivas e limitativas decorrentes do referido embate 
entre pólos opostos de gestão. Junto a isso, subsiste a constatação de que esses bens são os alvos prioritários das políticas de acautelamento e pro-
teção do patrimônio cultural, em especial quando se analisa as concretizações advindas por intermédio do tombamento brasileiro. 

Introduzido o recorte de incidência do presente estudo, cabe partir do abranger do Decreto-Lei n° 25 de 1937, fonte primária de direito no 
que se refere à matéria no Brasil (CASTRO, 1991, p. 46), qual seja, o balizamento do direito de propriedade para fins de resguarda do patrimônio 
cultural, que apesar de toda a sua longevidade, ainda hoje é o grande alicerce da resguarda do patrimônio cultural material brasileiro. Ademais, a 
referida fonte normativa introduziu o tombamento, instituto que, perfaz reiterar, protagoniza o acautelamento dos referidos bens. 

Nessa direção, insta considerar alguns posicionamentos doutrinários acerca do tombamento, valendo dar início pelos apontamentos de Hely 
Lopes Meirelles (1997, p. 492), que conceitua o referido instituto como a “declaração pelo Poder Público do valor histórico, artístico, paisagís-
tico, turístico, cultural ou cientifico de coisas ou locais”, em virtude da qual surgiria a necessidade premente de se proteger e conservar. 

Em análise ao mesmo instituto protetivo do patrimônio cultural, convém destacar ainda a conceituação de Maria Sylvia Zanella Di Pietro 
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(2001, p. 131-132), a qual considera que “o tombamento é a forma de intervenção do Estado na propriedade privada, que tem por objetivo a 
proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, assim considerado, pela legislação ordinária”. Sob esta ótica, o tombamento é empregado 
com o seu sentido habitual de intervenção restritiva na propriedade por parte do Estado, podendo ser contextualizado como uma mitigação do 
absolutismo ao direito de propriedade.

Ponto controverso que se faz necessário mencionar, reside na definição da natureza jurídica do tombamento, uma discussão que a tempos 
perdura na doutrina brasileira, até hoje incapaz de suscitar um consenso. Importante destacar desde logo, que assumir as referidas divergências 
doutrinárias afeta diretamente na questão indenizatória pelas afetações do tombamento na esfera dos particulares. 

Um primeiro entendimento apetece considerar o tombamento como uma servidão administrativa (GASPARINI, 2003, p. 625). Uma segun-
da linha de trabalhos, aponta que a natureza do tombamento se enquadra no conceito de limitação administrativa, visto que se traduz em uma “li-
mitação de uso, acoplado a uma obrigação de fazer – a conservação da coisa” (CASTRO, 2009, p. 139). Por fim, há ainda aqueles que defendem 
que o tombamento não se enquadraria em nenhuma das duas hipóteses, configurando uma categoria especial autônoma (PIETRO, 2003, p. 142). 

Quanto a tais opções, cumpre reconhecer que os posicionamentos apontando a natureza jurídica do tombamento como servidão administra-
tiva ou limitação administrativa possuem falhas intrínsecas. Se por um lado a servidão administrativa se aproxima do tombamento ao incidir sobre 
um bem de maneira individualizada, pelo outro a mesma se limita ao imóvel, configurando um ônus real. Já no que confere a limitação adminis-
trativa, não obstante o seu caráter geral não individualizante, contexto incongruente com o caráter específico do tombamento, a mesma recaí sobre 
a figura do proprietário (CARVALHO FILHO, 2000, p. 515). 

Logo, considerando o tombamento como um instituto diferenciado, viabilizador da política protetiva do patrimônio cultural brasileiro por 
meio de uma especificidade latente, mostra-se a melhor opção evitar o seu enquadramento forçoso em certas categorias de intervenções adminis-
trativas que não são capazes de reluzir todas as suas particularidades, chegando a ser incompatíveis em certos aspectos. Portanto, a melhor opção 
é pactuar com a classificação de categoria especial autônoma ao tombamento, lembrando ainda que a questão cultural transcende uma percepção 
meramente administrativa, visto congregar uma gama abstrata de destinatários cujos anseios se encontram refletidos em sede constitucional.     

Ademais, existe uma tendência equivocada ao definir o real objeto de incidência do tombamento. Nesse sentido, após o seu reconhecimento, 
considerar-se-á o valor cultural emanado do bem como a fonte merecedora de especial proteção, sem o qual um acautelamento sequer faz sentido. 
Logo, tem-se novamente como afastado o pareamento da natureza do tombamento com os aspectos conceituais presentes na servidão e limitação 
administrativa, mormente se restrinjam respectivamente à propriedade e ao proprietário.              

Dito isso, o que agora interessa reside na fixação do abranger restritivo do tombamento no âmbito da propriedade privada. Conforme apon-
tado o caráter protetivo por excelência do referido instituto, para cuja efetiva concretização da resguarda do patrimônio cultural perfaz uma instru-
mentalidade própria, o tombamento comporta caracteres constritivos e balizadores do aludido direito real. Assim, não há como duvidar que de tal 
relação na maioria das vezes impositiva, muitos embates e discussões são passíveis de ocorrência, visto que “Na medida em que são considerados 
de interesse público, os bens tombados se convertem, em certo sentido, em propriedade da nação, embora não percam seu caráter de mercadorias 
apropriáveis individualmente” (FONSECA, 1997, p. 32-33).

Nessa direção de intervenção estatal na esfera do particular proprietário do bem tombado, o pólo privado resta limitado por certas prerro-
gativas que antes o desvinculava como proprietário ordinário, a exemplo dos direitos de utilização e disposição que passam a comportar especifi-
cidades próprias, sujeitando-o a um regime especial (MACHADO, 1999, p. 725).

Isto posto, se tratando de uma questão intimamente relacionada com o tema em desenvolvimento, eleva-se desde logo que com a refe-
rida intervenção administrativa, apesar do bem tombado remanescer sob o domínio do seu proprietário, o mesmo resta sujeito à vigilância e 
fiscalização pública, assim como, fica associado a uma série de medidas balizadoras do seu uso, modificação e disposição.

Nesse trilhar, em breve síntese aos parâmetros fixados pelo Decreto-Lei nº 25 de 1937, de forma geral os deveres dos proprietários cujos 
bens restem tombados se resumem na necessidade de conservação, proteção, manutenção e adequação na utilização do bem, tanto nas suas condu-
tas diretas, quanto no viés de abstenção no exercício de práticas consideradas lesivas aos mesmos. Do mesmo modo, incorrem estes proprietários 
na obrigação de informar e comunicar a administração pública, tanto para obtenção de autorização para efetuar alguma intervenção necessária à 
sua proteção, quanto para cientificar a mesma de algum risco que o bem tombado esteja correndo ou possa vir a correr, o que engloba a própria 
incapacidade do particular proceder a sua devida resguarda.

Posto isso, afere-se que o Decreto-Lei nº 25 de 1937 está diretamente relacionado com o conceito de interesse público, fator que remonta 
sua primeira aparição à Constituição Brasileira de 1934. Sendo assim, limitações e restrições assim impostas se justificam perante a demanda so-
cial transindividual indeterminada, porquanto não é admissível que possíveis práticas lesivas, ainda que inicialmente restritas a uma esfera privada, 
possam trazer prejuízos à resguarda de um bem cultural que reflete os anseios da sociedade. 

Apesar disso, não se deixará de mencionar que logo no início surgiram os primeiros questionamentos acerca da constitucionalidade do tom-
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bamento, visto suas restrições ao direito de propriedade não serem indenizáveis. Como exemplo dessa discordância, pode-se citar a ação interposta 
por proprietários de imóveis situados na região do Arco de Teles e da Praça XV, ambos no Rio de Janeiro, os quais haviam tido seus imóveis tom-
bados compulsoriamente. Iniciativa que por fim não logrou êxito, tendo o Supremo Tribunal Federal - STF se posicionado pela constitucionalidade 
do Tombamento realizado (TELLES, 2014, p. 7).

Nesse tocante, Maria Cristina Biazão Manzato (2001, p. 131-132), corrobora o entendimento de que a relação entre o direito de propriedade 
e a proteção do patrimônio cultural são questões dinâmicas que coadunam em um verdadeiro fenômeno social que deve ser compreendido corre-
tamente, por essa razão, não há que se falar em um absolutismo do direito de propriedade, restando o mesmo indissociável de um ideal de função 
social, o que reflete nitidamente no intuito que circunscreve o instituto protetivo do tombamento.

Sendo assim, tomando como requisito balizador a aludida inerência da função social da propriedade, tem-se como mitigado o conceito de 
propriedade absoluta. Resta justificado o intervencionismo do instituto do tombamento, abarcando a existência de uma precedência do interesse 
coletivo sobre o interesse particular a priori, de modo que o uso da propriedade estará intimamente vinculado ao respeito da sociedade como um 
todo. Apesar disso, conforme será considerado, tal prevalência não deve de maneira alguma ser um dado absoluto, pois como todas as vertentes da 
vida e do direito, a mesma deve ser pautada por uma gama de princípios basilares, sempre visando o equilíbrio e razoabilidade.

Considerando os parâmetros já informados, no que se refere ao proprietário, como se buscou asseverar, o mesmo continua titular da posse 
e do domínio sobre o bem cultural tombado (ALVES, 2008, p. 13), permanecendo os seus direitos básicos de proprietário. Entretanto, deve haver 
o respeito à observância de certas regras especiais, de modo a evitar a descaracterização ou a destruição do objeto protegido, o que se consumado,
significaria uma agressão ao interesse público que o mesmo representa.

3 O Viés Interventivo Do Tombamento Como Fator Desejável E Necessário Para O Acautelamento Do Patrimônio Cultural

Conforme aduzido anteriormente, ao coadunar grande parte das expectativas do acautelamento do patrimônio cultural brasileiro, o tomba-
mento perfaz um viés interventivo e restritivo na esfera dos proprietários privados, o que enseja o surgimento de uma série de questionamentos, 
dentre os quais a viabilidade indenizatória.

Inicialmente, cumpre reiterar que não deve prosperar qualquer posicionamento no sentido de desmerecer tal pendor protetivo rígido, sem 
o mesmo certamente a situação de descaso para com o patrimônio cultural seria agravada. Entretanto, mesmo considerando que uma forte carga
interventiva se mostra desejável e necessária para o resguardo do patrimônio cultural, especialmente por este refletir e responder aos anseios do
interesse público, o que parece é a insurgência de um dilema.

Se o ordenamento jurídico e as instituições responsáveis pela proteção do patrimônio cultural preveem uma firmeza interventiva na esfera 
dos particulares proprietários de imóveis tombados, porque tal caracterização severa não se mostra suficiente como meio coibidor de possíveis 
descasos com os bens culturais tutelados.

 Insta partir da percepção de que grande parte das suas ocorrências poderiam ser sanadas pelo equilíbrio das atribuições conferidas pelo ins-
tituto do tombamento, em uma análise mais ampla, partir-se-á do vislumbre de que tal perspectiva facilitaria a própria legitimação do tombamento 
por parte daqueles que de alguma forma o criticam. Logo, configura latente a demanda por um modelo ideal e sustentável, a ponto de equilibrar os 
dois pólos em atrito, quais sejam, a esfera de interesses privados e o interesse público, tomando estes como vertentes inerentes à própria necessi-
dade de resguarda do patrimônio cultural.

Nesse direcionamento, antes de adentrar na análise acerca da possibilidade indenizatória no que tange a dinâmica do patrimônio cultural 
situado nas mãos de particulares, quer seja agora no âmbito do tombamento no Brasil ou da realidade de Portugal, insta tracejar alguns aspectos 
intrínsecos ao sustento de tal vislumbre. 

Ocorre que, sem a devida prudência e cuidado, existe um grande risco de se estar sustentando um equívoco extremista anunciado. Em outras 
palavras, se resumiria em defender uma espécie de “fundamentalismo” ou “banalização”, mormente aja a opção superficial de fixar desde logo o 
patrimônio cultural como detentor de “valores jurídicos absolutos” (NABAIS, 2010, p. 22).

Colocada a importância do aludido perigo, partir-se-á da premissa de que o interesse público constituí sim uma presunção relativa para 
direcionar a conduta dos particulares proprietários de bens culturais tutelados. Apesar disso, não se está assumindo uma visão unilateral, pela qual 
muitas vezes a ausência de conhecimento incorre na defesa de um radicalismo ideológico superficial. 

Consequentemente, não é pela relevância difusa da proteção do patrimônio cultural que a mesma deve sempre suplantar a perspectiva do 
indivíduo como cidadão igualmente sujeito de direitos. Os direitos dos indivíduos devem aqui serem entendidos em sentido amplo, não apenas 
limitado ao já mencionado inerente atrito com o direito de propriedade, podendo ser citado como exemplo a própria dignidade da pessoa humana, 
fator que congrega variáveis diversas como o resguardo da intimidade e da vida privada do indivíduo (NABAIS, 2010, p. 118). Assim, em um 
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conflito real, todas essas questões devem ser sopesadas antes de se apontar que a perspectiva margeada pelo interesse público deve prevalecer.

Apesar disso, perfaz esclarecer que não se está defendendo uma visão privatista, pela qual se defenderia a previsão de medidas atributivas 
de benefícios sem a respectiva fundamentação em sustento da sua necessidade. Além do mais, defender um extremismo protetivo exacerbado em 
favor unicamente do patrimônio cultural, significaria a priori desqualificar o intento deste próprio estudo. Uma vez legítimas as fortes cargas restri-
tivo-interventivas na esfera privada, não seriam necessárias preocupações assentes em estabelecer institutos capacitados a equilibrar tal dinâmica, 
visando por fim evitar possíveis descasos propositais. 

Portanto, guardada atenção a necessidade de repelir certos aspectos abusivos aos direitos pessoais íntimos do cidadão que acaba por ter seu 
bem submetido à política de preservação do patrimônio cultural, defender-se-á uma rigidez para com os parâmetros de acautelamento previstos 
em lei. Com efeito, uma vez existentes critérios instrumentais para balancear possíveis desproporções causadas pelos ônus e encargos advindos 
dos institutos protetivos direcionados à matéria, deve ser enaltecida a importância de fazer perdurar o patrimônio cultural para uma parcela maior 
da sociedade.

Nesse caminhar, baseado na defesa de uma perspectiva rígida, contanto que balizada por dispositivos legais que assim a permitam, devem 
ser previstas formas de equilibrar os dois lados da demanda, quer seja o interesse público ou o interesse privado, sem que um deles reste extrema-
mente prejudicado pelos benefícios concedidos em prol do outro. 

Nesse caso, certo é que institutos como o tombamento devem limitar os seus aspectos intrusivos aos direitos dos proprietários de bens 
gravados, atendo-se tão somente às intervenções que se façam necessárias para fazer perdurar o valor cultural a ser protegido. Ultrapassado um 
limite de razoabilidade e proporcionalidade das afetações legitimadas pelo interesse público, um plano ideal deve prever dispositivos normativos 
capacitados a restituir um equilíbrio. Em alguns casos, estes podem vir a coibir prejuízos ao patrimônio cultural, em especial quando advindos de 
descontentamentos dos particulares.

Resta concluir, que restrições por si só não são suficientes para lidar com a disciplina protetiva do patrimônio cultural, as mesmas podem 
inclusive surtir o efeito oposto do desejado, vindo a incentivar o desrespeito e certas manobras buscando suprimir a política instituída de resguarda. 
Logo, o presente tópico serviu para demonstrar que é altamente desejável que o abranger do patrimônio cultural seja rigidamente tutelado, fator 
que se faz imperioso em virtude da carência de perspectiva que tal disciplina já é obrigada a conviver em países como o Brasil. Entretanto, tais 
argumentos não desqualificam algumas das complicações presentes nos institutos eleitos para tal acautelamento.

4 A Viabilidade Indenizatória Dos Ônus E Encargos Provenientes Do Tombamento

Fator intimamente relacionado com a insatisfação dos proprietários de bens imóveis tombados, remonta a possibilidade de serem indeni-
zados pelos ônus e encargos incidentes sobre si. Conforme demonstra o histórico da institucionalização da resguarda cultural brasileira, a referida 
crítica advém desde os primórdios de aplicação das disposições protetivas do Decreto-Lei n° 25 de 1937. Apesar de consolidada a constituciona-
lidade do instituto do tombamento, mesmo desprovido do fator indenização, até hoje essa discussão perdura como presente nos argumentos dos 
proprietários insatisfeitos.

Para tanto, será necessário analisar como a atual legislação aborda tal viabilidade, assim como, se este seria um meio apto a minimizar a 
insatisfação de alguns proprietários de bens tombados, podendo inclusive contribuir para a redução dos abandonos e descasos sofridos pelos imó-
veis alvos da política de preservação encabeçada pelo instituto do tombamento. De modo mais claro, o que se pretende discorrer, bem se resume 
na devida ponderação entre os direitos pessoais de um proprietário particular frente as afetações que podem advir do processo de inclusão do seu 
bem na listagem do patrimônio tombado, ficando a saber, se dessa relação justifica-se uma demanda indenizatória capaz de, ao menos em parte, 
incentivar a devida mantença e resguarda do imóvel tombado com vistas a atender o interesse público.

Como já delineado, por natureza o instituto do tombamento é pautado pela imposição de uma série de restrições, visando assim garantir a 
devida proteção e destinação de um determinado bem cultural. Nesse viés, impõe cuidados e deveres diversos, buscando margear as condutas dos 
particulares para com os objetos de valor cultural atribuído, a exemplo do limitar da sua utilização e modificação, do mesmo modo, no proceder 
dos seus deveres de conservação e manutenção.

Ocorre que, a problemática que se afere latente e que agora interessa não diz respeito aos deveres e obrigações básicas determinadas pelo 
tombamento, mas sim aos encargos e prejuízos excepcionais que possam advir de tal gravame, porquanto, ainda que de modo residual ou indireto, 
extrapolem o limite da razoabilidade. Por essa razão, urge o questionamento acerca da responsabilidade a ser atribuída à administração pública, 
principalmente no que confere ao dever de indenizar.

Convém admitir que existem hipóteses de ocorrência de danos e prejuízos reais aos proprietários de bens imóveis tombados, reiterando que, 
faz-se pré-requisito não os generalizar como o que normalmente se espera para a realidade protetiva do patrimônio cultural. Logo, apesar de mui-
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tas contestações serem precárias, as mesmas também comportam alusões à problemáticas verdadeiras, que nem sempre possibilitam a adequada 
compatibilização entre os ditames legais e a relação prática estabelecida entre proteger e usufruir, interesse público e interesse privado. 

A título exemplificativo, tem-se como concretada a variável da destinação conferida ao bem cultural tombado como um argumento de peso 
para os particulares que os detém. Faz-se necessário informar que não se trata de uma dificuldade recente no que confere a disciplina protetiva 
do patrimônio cultural, bastando considerar que o contexto protetivo francês originado pela revolução já esbarrava nessa complicação prática 
(CHOAY, 2004, p. 105). 

Assim, a questão da destinação do bem é uma problemática de certo modo legítima, passível de discussão, contanto que não se reduza à 
crítica acerca da existência de um excesso de burocracia para proceder possíveis alterações nesse sentido. Não parece ser razoável um contexto de 
livre utilização do bem sem uma análise de adequação caso a caso.  

Do mesmo modo, importa sublinhar a incompatibilidade restrita a destinação previamente conferida ao objeto tombado, podendo-se adian-
tar, que é totalmente incompatível considerar qualquer possibilidade de indenização caso o proprietário de um bem imóvel tombado resolva, já 
sabedor das limitações e restrições vinculadas a sua propriedade, alterar a destinação do mesmo para uma utilização desconforme com os direitos 
e deveres impostos pelo gravame administrativo.  

Um outro argumento diretamente associado ao acautelamento imposto pelo tombamento reside na alegação de uma suposta perda do valor 
comercial do imóvel, com a consequente redução do seu status e desejo no mercado. Com efeito, equaciona-se o fato do bem ter sido tombado 
como algo economicamente negativo e restritivo.  

Assim, considerando que parece existir certa resistência dos proprietários de bens imóveis tombados em assimilar a nova conjuntura que 
compõe a natureza acauteladora do patrimônio cultural, é necessário distinguir claramente os casos realmente lesivos, os quais não devem ser con-
fundidos com as obrigações ordinárias previstas em lei que, com todas as suas lacunas, é firme na imposição de que o proprietário é o responsável 
e tutor de um bem cuja afetação e interesse não mais o pertence exclusivamente.

Diante do tracejado contexto, no que pese o interesse público como legitimador da proteção do patrimônio cultural material, o mesmo é 
instrumentalizado quase que unicamente através do tombamento no caso brasileiro. Considerando que as possíveis lesões que daí emana são lí-
citas, pontua-se, por atenção ao princípio da igualdade, que tais insurgências danosas à esfera do particular afetado podem vir a ser indenizadas 
(CORDEIRO, 2010, p. 915).

Conforme visto anteriormente, no Brasil são três as correntes que vislumbram a natureza jurídica do tombamento, defendendo a mesma 
como uma servidão administrativa, uma limitação administrativa ou um enquadramento autônomo especial. Nesse contextualizar, insta deixar 
claro que a possibilidade indenizatória que se alude perfaz uma necessária opção por uma dessas vertentes.

Como se afere das classificações sugeridas, a opção por considerar o tombamento uma servidão administrativa, condiciona assumir de 
antemão que o referido instituto protetivo é um ônus real que enseja o dever de indenizar quase que inerente a sua utilização. É o que considera 
Celso Antônio Bandeira de Mello (2015, p. 935), autor que por muitos anos defendeu categoricamente a inserção do tombamento no conceito de 
servidão administrativa e que, apesar de ter revisto o seu entendimento recentemente sem contudo deixar claro qual seria então a natureza jurídica 
do tombamento, continua sustentando que “Como regra, o tombamento exige uma indenização ao particular cujo bem seja dessarte afetado”.

Assim, se permitiria partir do pressuposto de que as próprias nuances básicas do tombamento, a exemplo dos já mencionados deveres bási-
cos de conservação e abstenção de condutas modificativas do bem, por serem considerados ônus não atribuídos a outros integrantes da sociedade, 
poderiam configurar uma justificação indenizatória.

Por outro lado, seguindo o conceito antes transcrito, não existem dúvidas na doutrina de que ao restringirem o exercício dos direitos de um 
proprietário, as limitações administrativas afloram de um contexto de afetações gerais pautadas pela gratuidade e unilateralidade (MEIRELLES, 
1999, p. 539). Desse modo, especialmente ao considerar o caráter de não individualizar o bem em que recaí, a opção por esta corrente traria con-
sigo a ausência de indenização.  

Novamente, o que se afere é que tanto a servidão administrativa quanto a limitação administrativa não apontam soluções adequadas para 
uma possível indenização com sede nas afetações do tombamento. Por conseguinte, apesar da servidão administrativa sugerir certa semelhança 
com a viabilidade indenizatória em proposição, não se defenderá que o tombamento gera de antemão uma expectativa compensatória, muito pelo 
contrário, tal opção deve ser reservada unicamente para situações excepcionais, casos em que uma indenização pode ser a última via defensiva 
contra descasos dos proprietários particulares.   

Faz-se igualmente necessário, no condizente ao pareamento entre danos advindos do tombamento e uma viabilidade indenizatória, que para 
tal apontamento teórico não se incorra no erro de idealizar esta possibilidade com base na relação indenizatória existente no viés da desapropriação. 
Ocorre que, ao contrário da desapropriação cuja indenização prevista constitui elemento intrínseco ao próprio instituto, não sendo fundamentada 
no elemento dano, no caso do tombamento, a princípio não deve existir o dever indenizatório, visto resumirem-se ao viés de fixação de restrições 
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ao direito de propriedade que podem ou não vir a ser prejudiciais.

Delineados tais parâmetros, em que resta possível direcionar sem muitos percalços para uma necessidade de indenização estatal para o 
particular excepcionalmente onerado ou prejudicado pelos atos protetivos ao patrimônio cultural, cumpre esclarecer que esse preceito se encontra 
longe de estar exaurido pela comunidade jurídica brasileira. Percorrendo a legislação existente, dificilmente se chegaria a essa mesma conclusão 
aparentemente simples.

Justificando essa percepção, afere-se que no ordenamento jurídico brasileiro o legislador não se posicionou acerca da possibilidade de atri-
buição indenizatória ao proprietário de um bem tombado quando este reste excessivamente onerado em prol do interesse coletivo. Não existindo 
previsão legal nesse sentido, essa é uma discussão limitada unicamente aos debates doutrinários e jurisprudenciais. 

Reitera-se nesse sentido, retomando as disposições estruturantes do direito do patrimônio cultural enformadas pelo Decreto-Lei n° 25 de 
1937, que o mesmo, sendo ainda o responsável pelo tombamento e as suas particularidades instrumentais, não discorre acerca da referida indeni-
zação assente nos prejuízos e restrições excessivamente impostas pelo tombamento, matéria que se manteve inalterada com os demais diplomas 
legais voltados para a perspectiva protetiva do patrimônio cultural. 

Desse modo, cabe ao judiciário emanar a decisão de indenizar ou não o proprietário que se sinta demasiadamente prejudicado. Por lógico, 
não havendo parâmetros legais vinculados a tal prerrogativa, o que se afere é a indeterminação de uma diversidade de variáveis. Um exemplo dessa 
conjuntura problemática, remonta a qualificação e graduação do elemento danoso e a sua consequente viabilidade de caracterizar-se por um injusto 
além do esperado por uma determinada imposição estatal em prol da resguarda do patrimônio cultural. 

Ademais, a necessidade de recorrer ao judiciário para sanar uma possível desproporção causada pelas restrições e limitações impostas pela 
concretização do tombamento, conta ainda com um fator agravante. A própria demora do magistrado se pronunciar pela viabilidade indenizatória 
ou não de um determinado caso específico, pode acabar contribuindo para a degradação de um bem cultural tutelado (ALVES, 2008, p. 17).

Portanto, no que concerne a essa discussão restrita principalmente à prática jurisprudencial, convém criticar a falta de uniformidade que in-
surge dessa fonte, que apesar de fixar uma possibilidade, relega a viabilidade indenizatória para as particularidades advindas de cada caso. Assim, 
não raro é possível observar julgados incongruentes, fundamentados em dissonância, tornando árdua a possibilidade de tracejar um padrão mínimo 
de situações interpretadas como passíveis de justificar tal pleito.

Grande exemplo do referido preceituar de variabilidade e incerteza no âmbito jurisprudencial, remete aos posicionamentos observados no 
abranger do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Sendo o Tribunal muitas vezes competente para analisar e julgar questões controversas envolvendo 
o tombamento e a proteção do patrimônio cultural brasileiro, esse em diversas ocasiões varia os argumentos para a concessão de indenização ao
proprietário de um bem tombado.

Com efeito, convém ilustrar tal constatação com alguns informes de demandas judiciais em que o STJ versou acerca da viabilidade inde-
nizatória do tombamento. Primeiramente, insta citar que existem decisões apontando para o tombamento como capaz de ensejar uma reparação 
fundada em prejuízos surgidos para o particular proprietário do bem.

ADMINISTRATIVO - TOMBAMENTO ÁREA SERRA DO MAR - INDENIZAÇÃO - REVISÃO OU REAVALIAÇÃO DA PROVA - OMIS-
SÃO DO TRIBUNAL. 1. A jurisprudência desta Turma, bem assim da Primeira Turma, é no sentido de admitir indenização de área tombada, 
quando do ato restritivo de utilização da propriedade resulta prejuízo para o dominus. [...]. (BRASIL, 2002). 

Apesar desse preceito de aceitabilidade, baseado em um vislumbre da possibilidade indenizatória abrangendo prejuízos surgidos pela 
restrição na utilização do bem, convém interpretar, que dentre os casos concretos de requisição de compensação pela onerosidade das limitações 
conformadas pelo tombamento, o mesmo Tribunal Superior em várias ocasiões vincula uma possível indenização ao esvaziamento econômico 
do bem tombado. Dada essa interpretação restrita à conferência de um caráter econômico ao dano indenizável ocasionado pela restrição imposta 
pelo tombamento, apesar de ser uma variável a ser considerada, a mesma destoa das restrições na utilização do bem tombado. Fato que novamente 
sustenta o modo disperso e imprevisível propiciado pela falta de respaldo normativo.

Nesse sentido, concretando o referido pendor pela ausência de uniformidade nos julgamentos direcionados a resolução de demandas as-
sentes na possibilidade indenizatória de um particular prejudicado pelo tombamento do seu bem, restando cada decisão restrita unicamente a um 
determinado caso em concreto, algumas jurisprudências negam o pedido de indenização, por considerar que tal afetação econômica não foi cons-
tatada.
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU AUSENTES OS PRES-
SUPOSTOS PARA A INDENIZAÇÃO PLEITEADA. INEXISTÊNCIA DA SUPRESSÃO DO VALOR ECONÔMICO DO BEM. [...] o Tribunal 
a quo, valendo-se das perícias apresentadas, deixou explicito que a área que sofreu tombamento, rectius, limitação administrativa, não teve esva-
ziamento de seu valor econômico. [...]. (BRASIL, 2006). 

Desse modo, correlacionando o citado contexto aos casos de descuido com bens imóveis tombados no Brasil, o que aparenta, tomando a 
ausência de previsão legal no sentido de socorrer o proprietário de um bem que após o tombamento se sinta demasiadamente prejudicado, é que 
tal contexto colabora em certo grau para a insatisfação desse particular, que propositadamente pode acabar agindo em desconformidade com os 
deveres de manutenção e zelo para com o imóvel tombado.

Apesar dessas constatações se evidenciarem da análise do ordenamento jurídico responsável pela proteção do patrimônio cultural no Brasil, 
é importante apontar, até mesmo como sugestão de um modelo ideal, que outros países tipificaram expressamente a possibilidade de que institutos 
análogos ao tombamento, ao restringirem ou limitarem um proprietário privado em excesso, podem vir a legitimar uma indenização de cunho 
compensatório. Apontamento que justifica a importância de trazer as determinações legais portuguesas, no que concerne a esse mero vislumbre 
hipotético no abranger brasileiro.

4.1  A Indenização Pelo Sacrifício Como Via Capaz De Equilibrar Possíveis Desproporções Causadas Pela Classificação De Bens Cul-
turais Portugueses

Conforme visto no caso brasileiro, a possibilidade indenizatória do proprietário de um bem tombado que se sinta prejudicado pelo método 
restritivo que este impõe, encontra-se assente em uma mera pretensão não tipificada em lei. Logo, não se trata de um instituto propriamente dito, 
o que consequentemente congrega uma série de incertezas quanto aos critérios que a poderiam justificar.

Junto a isso, a ausência normativa de tal possibilidade indenizatória relega suas afetações à jurisprudência, e principalmente ao particular 
que venha a sofrer um determinado prejuízo gerado pelo tombamento do seu bem. A este restará tentar a sorte em um pleito jurisdicional que se 
pautará pela discricionariedade ampla do magistrado, uma vez reste este desamparado de aspectos legais.

Muito diferente do analisado contexto nacional é o que se observa na legislação portuguesa de proteção ao patrimônio cultural. Convém 
adiantar, que a mesma não se eximiu de atualizar e rever o seu aporte normativo direcionado à matéria, valendo destacar a atualidade das disposi-
ções constantes na Lei de Bases do Património Cultural Português de 2001.

Veja que a referida fonte normativa fixa como um dos seus princípios a “Equidade, assegurando a justa repartição dos encargos, ónus e 
benefícios decorrentes da aplicação do regime de protecção e valorização do património cultural” (PORTUGAL, 2001).  Não obstante, a Lei nº 
107/2001, em seu artigo 20°, d, menciona expressamente a possibilidade de um direito à indenização originado por afetações advindas da classi-
ficação, instituto que, guardadas algumas poucas distinções, tem a sua instrumentalidade e objetivos análogos ao do tombamento, portanto, com-
porta as mesmas nuances restritivas que afetam a dinâmica protetiva do patrimônio cultural.  Transcrevendo o aludido dispositivo legal:

Artigo 20.°

Direitos especiais dos detentores

Os proprietários, possuidores e demais titulares de direitos reais sobre bens que tenham sido classificados ou inventariados gozam, entre outros, dos 
seguintes direitos específicos: [...] d) O direito a uma indemnização sempre que do acto de classificação resultar uma proibição ou uma restrição 
grave à utilização habitualmente dada ao bem; (PORTUGAL, 2001). 

Apesar da importância desse artigo, mormente formalize a viabilidade de que proprietários de bens classificados podem vir a ser indeni-
zados devido ao grau de restrições a si imputadas, cumpre mencionar ainda, que tal previsão não satisfez por completo o intuito do legislador em 
equilibrar possíveis desproporções nesse sentido. Desse modo, destaca-se que o mencionado dispositivo legal não se exime de algumas dúvidas 
inerentes. São exemplos, a abrangência que se deve conferir a atribuição de uma gravidade como ensejadora dessa indenização, bem como, qual 
seria o meio viável para pleitear a mesma, uma vez ausente qualquer remissão procedimental.

Aparentemente ciente de que a matéria ainda suscitava algumas dúvidas e questionamentos, interessante apontar que o legislador posterior-
mente se manifestou no Decreto-Lei nº 309/2009, o qual veio para estabelecer os ditames procedimentais da classificação de bens imóveis, pelo 
qual conferiu-se um meio adequado e uniforme para os casos passíveis de indenização, conforme discorre:
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Artigo 71.°

Indemnização 

Os prejuízos decorrentes de servidões administrativas ou de outras restrições resultantes da aplicação do presente decreto-lei são indemnizáveis nos 
termos do artigo 16.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro. (PORTUGAL, 2009). 

Assim, sob a ótica saneadora de controvérsias, o legislador optou por efetuar um direcionamento expresso a Lei e ao dispositivo cabível 
para uma possível indenização de prejuízos advindos do ato classificatório de bens imóveis. Para tanto, aponta como legítimo o instituto da inde-
nização pelo sacrifício, o qual se encontra previsto no artigo 16° da Lei nº 67/2007 que trata do Regime de Responsabilidade Civil Extracontratual 
do Estado e Demais Entidades Públicas, versando:

Artigo 16.°

Indemnização pelo sacrifício 

O estado e as demais pessoas colectivas de direito público indemnizam os particulares a quem, por razões de interesse público, imponham encargos 
ou causem danos especiais e anormais, devendo, para o cálculo da indemnização, atender-se, designadamente, ao grau de afectação do conteúdo 
substancial do direito ou interesse violado ou sacrificado. (PORTUGAL, 2007). 

Por conseguinte, agora se está diante de um dever indenizatório em termos amplos (CADILHA, 2008, p. 300), com viabilidade de aplicação 
aos casos advindos de danos ou prejuízos oriundos da classificação por intermédio de remição direta. Ademais, a mesma Lei traz em seu artigo 2°, 
previsão delimitadora do caracterizar de um dano como anormal ou especial, definições necessárias para a graduação dos prejuízos ou encargos 
que podem ser imputados a um particular por ocasião de uma demanda fundada no interesse público, requisito que se mostra indispensável para 
viabilizar uma indenização. Vide nesse tocante:

Artigo 2.° 

Danos ou encargos especiais e anormais 

Para os efeitos do disposto na presente lei, consideram-se especiais os danos ou encargos que incidam sobre uma pessoa ou um grupo, sem afecta-
rem a generalidade das pessoas, e anormais os que, ultrapassando os custos próprios da vida em sociedade, mereçam, pela sua gravidade, a tutela 
do direito. (PORTUGAL, 2007). 

Questão de suma importância, uma vez que, ao criar parâmetros de afetação dos prejuízos e encargos impostos pela administração pública, 
pontuando ainda pelo requisito da gravidade, corrobora o caráter excepcional do evento danoso viabilizador de uma indenização pelo sacrifício 
imposto pela classificação. Assim, como foi mencionado, não considera os deveres ordinários que daí emana, conforme a necessidade de manu-
tenção e resguarda do bem imóvel classificado.

Posto isso, cumpre analisar o cerne fundamentador do instituto da indenização pelo sacrifício, assente na constatação de que um determina-
do agir estatal concretado pela necessidade de atender a coletividade pode vir a ocasionar certos prejuízos ou encargos a direitos individuais. Nesse 
contexto, tomando que tais afetações negativas (anormais ou especiais) adviriam de práticas estatais lícitas, a indenização pelo sacrifício surgiria 
como meio capacitado a propiciar uma viabilidade compensatória.

Em resumo, a administração pública dentro das suas atribuições, portanto licitamente, age envolta por uma legitimidade finalística fun-
damentada na busca pelo concretizar de um interesse público, assim imputando determinados encargos ou prejuízos aos particulares, razão pela 
qual, assume a possibilidade de arcar com um dever indenizatório (CADILHA, 2008, p. 300). Com efeito, como pode ser aferido de imediato, a 
indenização pelo sacrifício circunscreve um âmbito singular da possibilidade de compelir uma necessidade indenizatória ao Estado.

Apesar de inegável o fato de que em certo grau algumas questões restariam adstritas ao julgo discricionário do magistrado, principalmente 
na ponderação equitativa do valor a ser indenizado, ou seja, na proporção compatível com o direito ou interesse violado ou sacrificado (CADILHA, 
2008, p. 67), é de suma importância constatar que o mesmo restará balizado por preceitos especificados em lei.

Diante do exposto, além da Lei de Bases do Património Cultural Português de 2001 ter fixado a possibilidade indenizatória de prejuízos que 
possam insurgir da classificação, o simples fato do legislador também ter clarificado a temática, quer seja pela condução do pleito indenizatório 
surgido por esses liames a um instituto individualizado, já demonstra um zelo diferenciado pela matéria, contexto em nítida divergência com a 
realidade normativa brasileira de acautelamento cultural.
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5 Considerações Finais

Durante o abarcar do presente estudo, pontuou-se que sem um instituto indenizatório capacitado a equilibrar os ônus e encargos excep-
cionais atribuídos a um proprietário particular pelo tombamento, fica extremamente difícil legitimar as intervenções e restrições que este acaba 
impondo. Por conseguinte, põe-se abaixo qualquer vislumbre assente na importância de existir uma política rígida de acautelamento de bens de-
tentores de valor cultural. 

Em outras palavras, buscou-se um posicionamento de que a possibilidade indenizatória não deve ser subestimada como mera medida atri-
butiva de benefícios aos responsáveis por bens culturais tombados. Essa deve servir como um instrumento de resguarda da própria administração 
pública, seja legitimando-a a cobrar uma contrapartida rígida de proteção.  

Desse modo, perfaz admitir que por vezes os ônus e encargos restritivos e/ou limitativos que insurgem associados ao tombamento podem 
exorbitar a esfera da normalidade prevista, a exemplo da incompatibilidade de uso do bem para a destinação previamente conferida ao mesmo. 
Nesses casos, nada mais coerente que atribuir uma indenização a título compensatório a tal proprietário privado. 

Alerta-se que, o que se buscou defender nesse ponto não configura uma necessidade indiscriminada de indenizar, mas sim um instrumento 
jurídico viabilizador de uma obtenção indenizatória excepcional. Como destacado, tal possibilidade deve comportar uma limitação aos casos cujas 
particularidades a justifiquem, ou seja, os encargos e prejuízos devem extrapolar uma normalidade convencionada pela necessidade de proteção 
do patrimônio cultural. Apesar disso, como foi visto, tal apontamento não encontra qualquer respaldo na legislação brasileira voltada para a pre-
servação do patrimônio cultural, se tratando de um mero vislumbre a depender da interpretação dos magistrados em cada caso concreto. 

Junto a isso, em busca de legitimar a referida demanda por equilíbrio na tutela cultural fundada pelo chamamento do pólo privado, buscou-
-se correlacionar a viabilidade indenizatória com possíveis descasos e lesões causadas em imóveis tombados, repousando na consideração de que
quanto menos motivos forem relegados à insatisfação do particular, logicamente no que tange aos ônus e encargos que vão além das disposições
atributivas básicas do tombamento, menor será a tendência desse prejudicar o valor cultural do bem tutelado.

Após considerada a incoerência do aporte normativo brasileiro no que tange a referida postulação indenizatória, o mesmo não se constatou 
em termos comparativos com o ordenamento jurídico português. Este que não apenas prevê a possibilidade de que o proprietário de um bem clas-
sificado pode vir a ser indenizado pelos encargos em si depositados, conferência expressamente disposta na Lei nº 107/2001, como também faz 
referência direta ao pareamento da temática com o instituto da indenização pelo sacrifício.

Como se buscou demonstrar, a denominada indenização pelo sacrifício, constante na Lei n° 67/2007, confere um tratamento exaustivo e 
uniforme a toda e qualquer desproporção especial ou anormal causada licitamente pela administração pública a um determinado indivíduo em 
prol do interesse público. Por essas razões, após concluir que certamente alguma indenização é devida em casos de justificada latência, o referido 
instituto da indenização pelo sacrifício mostra-se uma excelente opção em termos gerais, não apenas para a perspectiva cultural. Consubstancia-se 
um exemplo a ser assimilado e seguido.

Analisando as citadas considerações, perfaz observar uma vez mais, que fica extremamente complicado sugerir repreensões e condutas 
rígidas em um contexto destituído de aceitação e legitimidade por parte daqueles que a ele se encontram inseridos, na maioria das vezes contra a 
sua vontade. Isso somente corrobora que um plano real e sustentável de proteção do patrimônio cultural, quando remonte para a inerente dicotomia 
público/privado, deve em sua essência auxiliar, assistir, cooperar e prover (quanto justificadamente necessário). Somente assim haverá legitimida-
de para cobrar uma contrapartida, seja em prol da devida manutenção e resguarda do bem tutelado. 

Cumpre deixar claro que a ideia que surge das proposições feitas, principalmente acerca da necessidade de que institutos equilibradores da 
relação entre o público e o privado na proteção do patrimônio cultural brasileiro sejam legalmente previstos, não coaduna em um desmerecer dos 
aspectos acauteladores do tombamento. Convém interpretar unicamente como uma forma de privilegiar e maximizar a proteção da cultura nacio-
nal, quer seja minando possíveis descasos dos particulares insatisfeitos com a situação restritiva dos seus direitos.

Referências Bibliográficas

ALVES, Renata Martins de Carvalho. Tombamento – um novo enfoque. 2008. Disponível em: <http://www.ibdu.org.br/imagens/TOMBAMEN-
TOUmNOVOENFOQUE.pdf>. Acesso em: 20 out. 2016. 

ANDRADE, José Carlos Vieira de. A responsabilidade indemnizatória dos poderes públicos em 3D: Estado de Direito, Estado Fiscal e Estado 
Social. Revista de Legislação e Jurisprudência, Coimbra, Ano 140, n. 3969, p. 345-363, jul./ago. 2011.

http://www.ibdu.org.br/imagens/TOMBAMENTOUmNOVOENFOQUE.pdf
http://www.ibdu.org.br/imagens/TOMBAMENTOUmNOVOENFOQUE.pdf


Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

129

BRASIL. Constituição (1934). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 16 de julho de 1934. Rio de Janeiro, 
1934. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso em: 22 set. 2018.

______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF, 1988. Dispo-
nível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 19 set. 2018.

______. Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Diário Oficial da Re-
pública dos Estados Unidos Do Brasil, Rio de Janeiro, p. 24056, 6 dez. 1937.

______. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 401264-SP (2001/0191502-0). Relatora: Ministra Eliana Calmon. Brasília, DF, 5 set. 
2002. Diário da Justiça, seção 1, p. 243, 30 set. 2002. Disponível em: <http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/283802/recurso-especial-resp-
-401264-sp-2001-0191502-0>. Acesso em: 9 fev. 2016.

______. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 757673-SP (2005/0094709-0). 
Relator: Ministro Francisco Falcão. Brasília, DF, 9 maio 2006. Diário da Justiça, p. 172, 25 maio 2006. Disponível em: <http://stj.jusbra-
sil.com.br/jurisprudencia/7159616/embargos-de-declaracao-no-agravo-regimental-no-recurso-especial-edcl-no-agrg-no-resp-757673-sp-
-2005-0094709-0-stj>. Acesso em: 9 fev. 2016.

CADILHA, Carlos Alberto Fernandes. Regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades públicas, anotado. Coim-
bra: Coimbra Editora, 2008.

CASTRO, Sônia Rabello de. O Estado na preservação de bens culturais. Rio de Janeiro: Renovar, 1991.

______. O Estado na preservação de bens culturais: o tombamento. Rio de Janeiro: IPHAN, 2009.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 12. ed.  São Paulo: Malheiros, 2000.

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: UNESPE, 2004.

CORDEIRO, António Menezes. A responsabilidade civil do Estado. In: ATHAYDE, Augusto de. (org.); CAUPERS, João (org.); GARCIA, Ma-
ria da Glória F. P. D. (org.). Em homenagem ao Professor Doutor Diogo Freitas do Amaral. Coimbra: Almedina, 2010, p. 883-920.

CORREIA, Fernando Alves. A indemnização pelo sacrifício: contributo para o esclarecimento do seu sentido e alcance. Revista de Legislação e 
de Jurisprudência, Coimbra, Ano. 140, n. 3966, p. 143-161, 2011.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

______. Direito Administrativo. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

FONSECA, Maria Cecília Londres. Trajetória da política feral de preservação no Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, MinC - IPHAN, 1997.

GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1999.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/283802/recurso-especial-resp-401264-sp-2001-0191502-0
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/283802/recurso-especial-resp-401264-sp-2001-0191502-0
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7159616/embargos-de-declaracao-no-agravo-regimental-no-recurso-especial-edcl-no-agrg-no-resp-757673-sp-2005-0094709-0-stj
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7159616/embargos-de-declaracao-no-agravo-regimental-no-recurso-especial-edcl-no-agrg-no-resp-757673-sp-2005-0094709-0-stj
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7159616/embargos-de-declaracao-no-agravo-regimental-no-recurso-especial-edcl-no-agrg-no-resp-757673-sp-2005-0094709-0-stj


Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

130

MANZATO, Maria Cristina Biazão. A Transferência do Direito de Construir Como Forma de Indenização ao Proprietário de Bem Tombado. 
2006. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/9747-9746-1-PB.pdf.>.  Acesso em: 3 set. 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 1997.

______. Direito Administrativo Brasileiro. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 1999.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2015.

MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. Tutela do patrimônio cultural brasileiro: doutrina, jurisprudência e legislação. Belo Horizonte: Del Rey, 
2006.

NABAIS, José Casalta. Introdução ao direito do património cultural. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2010.

PORTUGAL. Lei n° 107, de 8 de setembro de 2001. Estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do património cul-
tural. Diário da República, nº 209, Série I, p. 5808, 8 set. 2001. Disponível em: <http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?ni-
d=844&tabela=leis>. Acesso em: 15 jan. 2016.

______. Lei n° 67, de 31 de dezembro de 2007. Aprova o regime da responsabilidade civil extracontratual do estado e demais entidades públi-
cas. Diário da República, nº 209, Série I, 31 dez. 2007. Disponível em: <http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2073&ta-
bela=leis>. Acesso em: 15 jan. 2016.

______. Decreto-Lei n° 309, de 23 de outubro de 2009. Estabelece o procedimento de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem 
como o regime das zonas de protecção e do plano de pormenor de salvaguarda. Diário da República, nº 206, Série I, 23 out. 2009. Disponível 
em: < http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1574&tabela=leis>. Acesso em: 22 jan. 2016.

TELLES, Mário Ferreira de Pragmácio; COSTA, Rodrigo Vieira. O (in)verso da proteção do patrimônio cultural: análise do instituto jurídico 
do cancelamento de tombamento. Florianópolis: CONPEDI, 2014. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/publicacao/ufsc/livro.
php?gt=163>. Acesso em: 3 set. 2016.

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/9747-9746-1-PB.pdf
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=844&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=844&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2073&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2073&tabela=leis


Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

131

DA TRADIÇÃO À MODERNIDADE: DINÂMICAS DO ESPAÇO URBANO DA CIDADE PATRIMÔNIO OURO 
PRETO, MG.

Wesley Souza Dias Soares1

Raíssa de Keller e Costa2

Resumo

Compreender as relações do sujeito com o espaço urbano se faz importante considerando que o patrimônio cultural possui uma dimensão espacial 
que pode se concretizar na cidade, na paisagem e no lugar. Essa concepção leva a um entendimento de como a junção da espacialidade constituinte 
da própria identidade cultural e o enraizamento da memória passam a representar o tempo na memória social.Dessa forma, os bens, os objetos, os 
lugares constituem um universo tanto social como simbólico fundamentais para a interpretação da vida, mas também para o seu cotidiano e que 
desvincular a vivência e a identidade cultural dos lugares é como retirar-lhes a alma. Corroborando com Meneses, “ao homem contemporâneo, 
a convivência com vestígios do passado costuma gerar conforto identitário” (MENESES,2004, p: 22).A relação com os lugares pode ser com-
preendida como o elo entre os tempos, o passado e o presente, o material e o imaterial. A possibilidade de relacionar o sujeito com o meio através 
de representações e práticas é inerente à produção da cultura, ainda que esta esteja em constante transformação, atribuindo valores em uma esfera 
simbólica do espaço, de representações, do imaginário social e das narrativas constituídas para os lugares portadores de memória, trata-se do poder 
simbólico do patrimônio. Para Andrade, “As memórias são importantes registros vividos que partem das lembranças e eternizam lugares como 
referências e cenários para uma constante visita ao passado.” (ANDRADE,2008, p: 570). No entanto, as relações entre comunidade e patrimônio 
possuem conflitos inerentes às vivências da cidade, dinâmicas urbanas e gestão pública da preservação dos bens culturais integrados às cidades. A 
relação dialética da preservação do patrimônio é a motivação desse estudo que busca a compreensão dos diferentes grupos envolvidos através da 
visão de moradores e de gestores. A partir de análise histórica das dinâmicas da cidade bem como do levantamento de políticas públicas municipais 
da cidade patrimônio de Ouro Preto (MG), este estudo busca analisar as diferentes relações possíveis com a cidade. O objetivo é, portanto, realizar 
uma análise dessas relações a partir de fontes consultadas pela pesquisa bibliográfica e entrevistas semiestruturadas à Secretaria de Patrimônio da 
Prefeitura de Ouro Preto e ao Escritório Técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) na cidade. Espera-se com esse 
estudo contribuir para as discussões do campo teórico do patrimônio cultural compreendendo que as relações com a comunidade são fatores de-
terminantes para a sua conservação. Observa-se que a relação dialética e conflituosa que envolve o cotidiano da cidade- patrimônio é um elemento 
gerador de falta de pertencimento e apropriação com a cidade que pode resultar em distanciamento e consequente falta de cuidado e de valorização. 

Palavras-chaves: Patrimônio Cultural; dinâmicas; conservação; Ouro Preto.

Memória E Identidade Cultural No Âmbito Do Patrimônio Cultural

Ao falar sobre patrimônio cultural, associa-se o tema aos conceitos e às ideias de memória e identidade. Isso porque o patrimônio é algo 
incalculável, de grande valor cultural e simbólico, tangível ou intangível, de grande apego identitário, ligado às origens, costumes e crenças que 
agrega às gerações presentes e futuras para o não esquecimento do passado contribuindo, assim, para que a história se eternize na consciência 
humana. 

A noção de patrimônio cultural é muito mais ampla, incluindo não apenas os bens tangíveis como também os intangíveis, não só as mani-
festações artísticas, mas todo o fazer humano, e não só aquilo que representa a cultura das classes mais abastadas, mas também o que representa a 
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Turismo pela UFOP; Professora Substituta do Curso de Turismo da Escola de Direito, Turismo e Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: raissakc@
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cultura dos menos favorecidos (BARRETTO, 2002, p.11)

O passado se mantém vivo e presente através da memória que dá a oportunidade de revivê-lo a partir do momento em que o indivíduo pas-
sa a compartilhar as suas experiências, tornando a memória “viva” (ALBERTI, 2004, p.15). Segundo Pelegrini (2006), as noções de patrimônio 
cultural estão associadas à lembrança e à memória que são fundamentais no que diz respeito às ações preservacionistas, uma vez que os bens cul-
turais são conservados em função da relação que mantêm com as identidades culturais de um povo através de seu valor simbólico. A memória pode 
ser interpretada como um fenômeno particular, individual, e segundo Halbwachs (1990), ela deve ser compreendida também como um fenômeno 
coletivo e social. Assim, os elementos que fazem parte da memória envolvem aqueles acontecimentos ocorridos individualmente que compõem a 
identidade pessoal e aqueles vividos pelo grupo no qual a pessoa se relaciona que passa a determinar a identidade cultural de grupos com compo-
sições e valores de referência identitária (POLLAK, 1992).

Segundo Pollak (1992), a memória é seletiva pois nem tudo fica registrado, ou seja, a memória é construída, podendo ser essa construção 
consciente ou não. Nesse caso pode-se citar como exemplo as escolhas que cada pessoa faz do que lembrar que traduza a identidade que se rea-
firma com a passagem do tempo, em geral, evidencia-se determinadas memórias que confirmam o seu ser em detrimento de outras que ficam no 
inconsciente. Diante dessas sucintas discussões, importa destacar que a memória vem sendo considerada como algo importante no que trata da 
construção de identidades, pois, a partir dela, pode-se (re) conhecer os acontecimentos do passado e ainda conservá-las através da história para 
as futuras gerações. Para Le Goff (2007), a memória acaba por estabelecer um elo entre as gerações humanas e o tempo histórico que vem com 
ele. Esse vínculo se torna afetivo possibilitando que a população passe a se enxergar como “sujeitos atuantes da história”, que possuem direitos 
e deveres com a sua região.

Quando se trata de memória, ainda, pode-se considerar como um elemento forte no sentimento de pertencimento “na medida em que ela é 
também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de 
si” (POLLAK, 1992, p.204). O autor aponta que a memória é fundamental na percepção de si e dos outros e por isso acaba por ser resultado de um 
trabalho de organização e de seleção daquilo que é importante para o sentimento de unidade, de continuidade, ou seja, de identidade.

A identidade cultural de uma nação, comunidade e/ou população se faz com a memória individual e coletiva, a partir do momento em que a 
sociedade se dispõe a preservar, cuidar e divulgar os seus bens culturais dando início ao processo denominado pelo autor como a “construção do 
ethos cultural e de sua cidadania” (PELEGRINI, 2006, p.116-117). Para Pollak (1992) “a construção da identidade é um fenômeno que se produz 
em referência aos outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da negociação 
direta com outros” (POLLAK, 1992, p.204).

Ao entender o patrimônio como uma herança do passado é importante vivenciá-lo no presente e passar os valores intrínsecos para as gera-
ções futuras. De acordo com Pelegrini (2007), admite-se “que o patrimônio é historicamente construído e conjuga o sentimento de pertencimento 
dos indivíduos a um ou mais grupos” (PELEGRINI, 2007, p.3), sentimento esse, que acaba por assegurar uma identidade cultural. 

Entende-se, portanto, como identidade tudo aquilo que tem relação direta com o conjunto de entendimentos que uma pessoa possui sobre 
ela mesma e sobre todas as manifestações culturais que estão inseridas em sua vida conferindo-lhe algum significado baseado em suas referências. 
Esse entendimento é construído social e culturalmente, como a questão do gênero, nacionalidade ou de classe social, e que passam a ser usadas 
pelos indivíduos como referência de construção de sua identidade. Então, a identidade cultural é um conjunto de relações sociais e patrimoniais 
simbólicos historicamente compartilhados que estabelecem a união de valores entre a sociedade. 

Em outros termos, a identidade cultural está relacionada com a forma como vê-se o mundo e como se posicionar em relação a ele. Esse 
processo é continuo e por isso a identidade de uma pessoa está sempre sujeita a alterações. Nesse sentido, pode-se compreender que a identidade 
cultural ocupa os espaços de união e posicionamento entre o individual e o coletivo. Nesse processo, ao mesmo tempo em que são projetadas as 
individualidades do mundo interior, (ações individuais de vontade ou desejo particular), também é internalizado o mundo exterior, sobre visões de 
um coletivo (normas, valores, língua). É nessa relação que se constroem as identidades.

Com o desenvolvimento do pensamento sobre as sociedades e avanços pela modernidade inerente às evoluções urbanas e estabelecimen-
tos das cidades de modo geral, muitos estudiosos tiveram a preocupação em apontar os riscos das evoluções tecnológicas, tanto no que tange às 
questões econômicas quanto às questões políticas e identitárias. Cabe refletir, de que forma esses fatores afetam a determinados grupos sociais? 

A tradição se traduz em passar adiante os costumes, comportamentos, memórias, rituais, crenças, lendas de uma comunidade, de uma cidade, 
de um estado ou de um país. Considerando que os elementos passados fazem parte de uma cultura, de uma identidade e como se dá a transmissão 
desses conhecimentos pode-se destacar a história oral. Segundo Bornheim (1987), “o termo tradição vem do latim traditio, tradare que significa 
“entrega” e “transmissão” de práticas ou valores espirituais de geração em geração ou um conjunto de crenças de um povo” (BORNHEIM, 1987, 
p.12).

Com tudo, pode-se observar que diferentes culturas e diferentes grupos possuem tradições distintas que se legitimam, por exemplo, em 
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celebrações e festas, sendo elas religiosas ou de qualquer outra natureza, que fazem parte das tradições de uma sociedade. Muitas vezes certos 
indivíduos seguem uma determinada tradição sem que haja uma reflexão no verdadeiro significado de sua prática, apenas dão continuidade porque 
lhe foi ensinado. Ao contrário, muitos deixam essas práticas em busca de novas configurações de vida, enfraquecendo a permanência das tradições 
na vida social. Isso demonstra, previamente, como as manifestações culturais dependem da sensibilização e da valorização para que perpetue, para 
a interlocução entre os tempos, passado, presente e futuro.  

O presente é responsável pela recriação e interpretação da tradição moldando a realidade presente e projetando-se no futuro; reafirmando os 
valores herdados no presente, uma forma de modernização do passado. Para Paul Ricouer, filósofo francês, “a tradição não é uma caixa fechada 
que passamos de mão em mão sem abri-lo, mas uma riqueza onde tiramos com as mãos cheias e que renovamos na medida em que tiramos” (RI-
COUER, 1980, p. 27). Ou seja, é preciso vivenciar a tradição para que ela se mantenha sempre presente e não se perca ou caia no esquecimento, 
cuidando e reafirmando sua existência. 

A relação entre tradição e modernidade acontece por meio da memória e dos laços identitários presentes na comunidade, utilizando-os como 
referência simbólica, como elemento de manutenção da história e permanência que se baseia em elementos de sua cultura. A modernidade citada 
nesse estudo, embora seja um elemento importante para a compreensão da dinâmica do patrimônio não será aprofundada em termos conceituais, 
portanto, é abordada no sentido de avanços tecnológicos, democratização da cultura e globalização. 

Nessa dinâmica dos valores simbólicos e preservação da cultura, as relações entre comunidade e patrimônio (que refletem nas questões 
ligadas à memória e à modernidade) possuem conflitos que podem ser observados nas vivências e nas dinâmicas das cidades coloniais de Minas 
Gerais. Para este estudo será analisada a cidade de Ouro Preto e as dinâmicas urbanas que envolvem a gestão pública no que tange à preservação 
dos bens culturais da cidade. A relação dialética da preservação do patrimônio é, portanto, a motivação desse estudo que busca a compreensão dos 
diferentes grupos envolvidos através da visão de moradores e de gestores.

A partir de uma análise histórica das dinâmicas de evolução urbana da cidade bem como do levantamento de políticas públicas municipais 
que envolvem os interesses da cidade patrimônio de Ouro Preto (MG), este estudo busca analisar as diferentes relações possíveis com a cidade e 
suas interfaces. A metodologia prevê pesquisa bibliográfica e pesquisa qualitativa a se realizar a partir de entrevistas semiestruturadas à comunida-
de, Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio da Prefeitura de Ouro Preto e Escritório Técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) da cidade. 

Com esse estudo espera-se contribuir para as discussões do campo teórico do patrimônio cultural a partir de uma inquietação pessoal do 
autor no que tange à compreensão das relações com a comunidade como base para o entendimento dos fatores determinantes para a conservação 
da cidade patrimônio. Observa-se que a relação dialética que envolve o cotidiano de Ouro Preto é um elemento gerador de falta de pertencimento 
e apropriação com a cidade que pode resultar em distanciamento e consequente falta de valorização dos bens culturais. Esses elementos dotados 
de memória afetiva e simbólica da população contribuem diretamente na manutenção da história, da cultura e da identidade presentes nas raízes 
dos brasileiros. 

Dinâmicas Do Espaço Urbano Na Cidade Patrimônio Ouro Preto, Mg

Ainda que haja diferentes noções acerca do patrimônio na sociedade, e que para alguns o patrimônio seja algo antigo na concepção co-
mum, que remete ao valor de ancianidade, ou parte de um legado histórico e cultural, e, ainda, mesmo com a diversidade existente e com todos 
os sinônimos e significados que cada um atribui ao patrimônio é importante destacar dois posicionamentos marcantes: aqueles que prezam pela 
conservação, e aqueles que enxergam o patrimônio como um impedimento para ações do presente nos bens culturais, muitas vezes relacionado ao 
seu próprio conforto. Nessa dicotomia, pretende-se analisar a cidade de Ouro Preto por ser de grande significado para a memória nacional e por 
isso considerada aqui uma cidade patrimônio, que foi colocada dessa maneira no cenário nacional e internacional ao longo do Século XX. 

Ouro Preto é uma das mais importantes cidades coloniais do Estado de Minas Gerais e do Brasil, antiga Vila Rica, localizada a 95 qui-
lômetros da capital mineira Belo Horizonte. Repleta de belezas naturais, estilísticas e arquitetônicas, heranças do período colonial, tem ainda o 
estilo barroco em evidência, tendo sido denominado inclusive de barroco mineiro pelos modernistas na década de 1920 por suas singularidades 
em relação ao estilo europeu. É mundialmente reconhecida por suas características e pelos artistas reconhecidos na História das Artes, como An-
tônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e Manuel da Costa Ataíde, o Mestre Ataíde, personagens importantes na construção da memória nacional. 
Ressalta-se, ainda, o cenário da cidade colonial com a significativa exploração de ouro e com forte participação dos pretos, pardos e portugueses 
que compuseram a estrutura social na Vila Rica. Tornou-se palco de manifestações históricas importantes no Brasil, como a Inconfidência Mineira 
pela libertação dos domínios da Corte Portuguesa e pelo fim das altas taxas e impostos cobrados na mineração, além da representatividade política 
no contexto nacional como capital mineira que demonstra historicamente a sua importância para o desenvolvimento do país.

https://www.sinonimos.com.br/moldando/
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No entanto, o espaço urbano apresentava a necessidade de alterações, modificações e investimentos para abrigar uma nova capital com 
estrutura, infraestrutura e planejamentos modernos aos padrões de tecnologia desse período, o que não era viável devido à topografia e estrutura 
física da cidade de Ouro Preto. Com isso, houve a mudança da capital para a recém-criada cidade de Belo Horizonte, no ano de 1897 o que levou 
a cidade a perder a centralidade política e administrativa do Estado. Ouro Preto sofreu um grande abandono, e teve uma grande evasão por parte 
da população que seguiu em busca do progresso prometido pela nova capital e, assim, acabou por manter o seu patrimônio longe dos avanços 
estruturais modernos, garantindo de forma ocasional a preservação da sua arquitetura e suas características históricas coloniais.

Em 1933, década seguinte à redescoberta das cidades coloniais pelos modernistas, Ouro Preto foi elevada a Monumento Nacional pelo 
Decreto Federal 22.928 e foi criada uma Diretoria para a preservação do patrimônio.  Já em 1938, após a criação no ano anterior do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), a cidade foi tombada como patrimônio a nível federal, bem como outras cidades coloniais, a 
fim de amparar a preservação dos bens culturais evidenciados pelos modernistas, mantendo a memória dos fatos históricos do Brasil ali vividos. 
Esses dados corroboram com a importância da cidade enquanto elemento simbólico para a nação reforçam o nacionalismo e a composição da me-
mória nacional, mas também a verticalização no processo de decisão e salvaguarda do patrimônio característicos desse período. 

Devido à preservação de suas características, como as ruas de pedra, as ladeiras da cidade, a paisagem, os casarões em estilo colonial, mu-
seus e igrejas, em 02 de setembro de 1980 a cidade foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) como Patrimônio Cultural da Humanidade por sua autenticidade, integridade e originalidade do panorama urbano da cidade.

Ao longo do Século XX, Ouro Preto passou por momentos que contribuíram para a conformação urbana presente na cidade atualmente. 
Dentre eles, a criação da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), a implantação da indústria de alumínios e o incentivo à valorização do 
patrimônio através da atividade turística como os fatores mais relevantes para o desenvolvimento da cidade e a visibilidade que trouxe novos 
moradores e a crescente necessidade de ocupação urbana. A expansão desordenada pode ser percebida ao percorrer o Centro Histórico através 
das alterações na paisagem, no panorama que deveria ser preservado, mas que, por outro lado, demonstra a segregação social oriunda das práticas 
preservacionistas impostas pelos títulos adquiridos. 

É válido destacar que para manter as características do patrimônio preservadas, de acordo com a concepção atual de patrimônio, cabem à 
sociedade civil, órgãos públicos como gestão municipal, estadual e federal trabalharem juntos em uma gestão compartilhada. Destaca-se como 
referência a essa atribuição de responsabilidade de preservação a Constituição Federal do Brasil de 1988 que ampliou os valores do patrimônio 
cultural bem como instigou a necessidade de criação de instrumentos de preservação para toda e qualquer manifestação cultural além do patrimô-
nio de pedra e cal. 

No contexto das políticas urbanas nacionais pode-se destacar que o Estatuto das Cidades e os planos diretores que o compõem são instru-
mentos de preservação tendo em vista as possibilidades de elaborar diretrizes de gestão e planejamento urbano que, além de promover a gestão 
integrada da cidade pode incentivar a criação de leis e diretrizes em defesa do patrimônio. Reconhece-se a necessidade de cada cidade representar, 
de forma associativa, o desenvolvimento e o ordenamento urbano com a preservação do patrimônio cultural, como um elemento de interesse da 
gestão como um todo, compartilhado, especialmente em cidades como Ouro Preto com um perímetro de tombamento bastante significativo. 

Em Ouro Preto, as legislações urbanas, além de orientar o ordenamento territorial, abordam a temática da proteção do Patrimônio Cultural, 
considerado no contexto desta pesquisa, como os bens imóveis que, individualmente ou em conjunto, possuam significância cultural para a socie-
dade, seja por seu valor artístico, histórico, arqueológico, paisagístico, etnográfico ou outro, sendo concorrente às diferentes esferas da adminis-
tração pública, a sua guarda, proteção e gestão.

O valor do patrimônio cultural vem sendo discutido e a sua importância perante a sociedade, que está cada vez mais informada, vem cres-
cendo. Uma cidade colonial cujo passado é um importante estímulo para o desenvolvimento econômico no presente através do turismo, mas que 
deve ser planejado e estruturado pautado em princípios de ética, compromisso social e sustentabilidade para que fortaleça os laços identitários com 
a população e possibilite o intercâmbio cultural com os visitantes e turistas. 

A Dialética Da Preservação Do Patrimônio Cultural Em Ouro Preto.

Ouro Preto se revela nos tempos atuais como sendo de grande valor representativo da história e cultura do país; a cidade é marcada e carre-
gada de história, simbologia e representatividade e é um lugar portador de memória que estão presentes em todos os cantos em que se passa pela 
cidade. 

Além de ser um lugar portador de memória, a cidade possui uma interessante dinâmica em sua composição social que é muito importante 
para a manutenção da cultura e desenvolvimento social da cidade. Isso vem se mostrando como um elemento fundamental além de ser de grande 
relevância e importância para a fomentação da discussão sobre esses processos de reconhecimento, preservação e conservação do patrimônio cul-
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tural em Ouro Preto - MG como meio de representatividade e pertencimento da comunidade. 

Identificada a necessidade de se discutir a respeito, busca-se analisar as dinâmicas da cidade por meio de pesquisa qualitativa utilizando-se 
de entrevistas semiestruturadas, bem como realizar o levantamento de políticas públicas municipais e tentar identificar as diferentes relações pos-
síveis da comunidade com a cidade. Para melhor entendimento dessas questões optou-se por fazer contato com a Secretaria Municipal de Cultura 
e Patrimônio da Prefeitura de Ouro Preto, o Escritório Técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) na cidade e 
entrevista com membros aleatórios da comunidade ouro-pretana com alguns questionamentos essenciais para tais discussões. 

Observa-se que a preservação dos bens patrimoniais da cidade de Ouro Preto é essencial para a manutenção da história regional e nacional 
bem como são considerados elementos significativos para o povo brasileiro. Na cidade, hoje, há entidades presentes e atuantes juntamente com 
a comunidade que possuem ações muito importantes nesse sentido que tange à prática da conservação do patrimônio e defesa da memória da ci-
dade. Essas entidades, dentre elas a Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio da Prefeitura de Ouro Preto e o Escritório Técnico do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), dialogam entre si nas decisões sobre o patrimônio na cidade. Para isso é fundamental as 
parcerias visando melhor atender as demandas e as prioridades da cidade e da comunidade. Sobre esse diálogo e as ações conjuntas, a Mestre em 
Preservação do Patrimônio cultural do IPHAN de Ouro Preto Simone Monteiro Silvestre Fernandes afirma que:

Já tem um tempo que há uma relação positiva com a prefeitura municipal, trabalhamos de forma conjunta, é e somos parceiro e isso já 
vem de uma série de anos, e ela que viabiliza uma série de ações também nossas aqui junto com o escritório, e se elas são eficazes ou não?!... é a 
mesma coisa se as do IPHAN são ou não, tem umas que sim e umas que não, mas existe uma política, existe um departamento, e acho que isso é o 
importante, existe uma política pública municipal, existe um departamento é e municipal bem equipado, melhor equipado ele hoje em questão de 
humano ele é mais bem equipado que o do IPHAN, tem o maior número de pessoas trabalhando do que no IPHAN escritório, térreo, então acho 
que e existe sim e a gente tem ações atuantes tanto na questão da preservação como na questão da gestão da política, então acho que isso é real 
(informação verbal)3.

Entende-se que uma política preservacionista não pode ter como objetivo apenas a preservação dos bens patrimoniais em si, embora as 
circunstâncias e situações em que essas políticas muitas vezes são estabelecidas favoreçam esse engessamento. É necessário contrapor as necessi-
dades e novos usos dos proprietários dos imóveis e até mesmo do poder público conciliando com as medidas para prevenir e/ou corrigir a agrava-
mento dos danos causados ao bem tombado provocado por agentes naturais ou por ações do ser humano. 

No caso de Ouro Preto há uma preocupação muito grande nesse sentido, ainda que situações complexas, já que as entidades responsáveis 
por reafirmar tais posturas diante dos interesses particulares dos proprietários e cidadãos locais geram interpretações  das questões relacionadas ao 
patrimônio de maneiras diferentes, causando certos conflitos entre diferentes camadas da população que interpretam e valorizam o patrimônio de 
maneiras distintas, mesmo tendo em vista a sua importância no que tange à preservação. Segundo Débora Queiroz, arquiteta da Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto:

O que desperta a maior parte desses conflitos primeiro a questão urbanística não resolvida na cidade e ausência de políticas urbanísticas 
construídas assim com solidez, teve momentos de avanços nas políticas de patrimônio, mas ainda são completamente tímidos e ineficientes em 
relação ao que as outras cidades tiveram, legislações urbanísticas que são meras diretrizes de políticas e ausência de infraestrutura do Estado de 
trabalhar com a regulação Urbana, mas acima de tudo o principal conflito ao meu ver é a disputa do conceito de patrimônio ou seja o conceito de 
patrimônio ele está em disputa, interpretação por exemplo das elites. O que é Patrimônio é um patrimônio erudito, que o patrimônio deve ser ser 
patrimonializado ou seja para ser monetizado seja uma coisa que vale render lucros que vai lhe render que ele vai se apropriar daquele patrimônio 
para o seu benefício e o outro grupo que entende que o patrimônio é um patrimônio para todos né, então o patrimônio é o conceito em disputa. 
Uns vão entender por exemplo, uma casa vernácula uma casa uma casa simples como um patrimônio outros vão entender que só o monumento é 
patrimônio, uns vão entender uma festa uma festa distrito como patrimônio outros não vão entender isso que isso deve ser objeto de políticas de 
patrimônio. Então tudo gira em torno da questão política Ne?! Então conceito político de patrimônio ele está em disputa ele tá em disputa pelo 
pelos grupos e pelas correlação de forças da cidade aí o apelo para Ermínia Maricato né que ela coloca que cidade é o território dela o local onde 
se desenvolve a luta de classes também. Isso se traduz também dos nossos centros nos nossos centros urbanos tutelados4.

Ao se tratar das questões de preservação do patrimônio histórico e cultural é muito importante considerar a apropriação e utilização dos 
espaços pela comunidade, tem-se que ter em mente que ter a sociedade ativamente presente nessas questões é de extrema importância para a pre-
servação desses espaços. Além disso, as entidades têm que entender que uma sociedade que se vê representada tende a manter o seu espaço bem 
cuidado e conservado, pois o monumento tem significados e valores simbólicos compondo uma identidade individual e coletiva por ser parte de 
sua construção histórica identitária.

3  Entrevista concedida por FERNANDES, Simone Monteiro Silvestre. Entrevista IPHAN. [Out. 2018]. Entrevistador: Wesley Souza Dias Soares. Duração: 25 
minutos. Sala de reuniões do IPHAN. Ouro Preto, 2018. 
4  Entrevista concedida por QUEIROZ, Débora. Entrevista PMOP. [Out. 2018]. Entrevistador: Wesley Souza Dias Soares. Duração: 02:00 minutos. Sala de reuniões 
da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio da PMOP. Ouro Preto, 2018. 
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Ainda na visão de Queiroz (2018)5 “acho que a comunidade se enxerga representada (...)”, 

(...) mas ela não tem pertencimento, ela não vivencia os espaços e os territórios do patrimônio porque a territorialização do patrimônio tem cada 
vez mais gentrificado esse patrimônio, mas ela enxerga o patrimônio como parte da sua história parte da sua memória coletiva e dos seus ancestrais 
em especial a questão do patrimônio monumental e das igrejas pelo fato, por exemplo, de Ouro Preto ainda ser uma comunidade majoritariamente 
católica.

Corroborando com o pensamento da arquiteta, segundo 5 moradores entrevistados de forma aleatória  em Ouro Preto – MG, nos bairros 
Antônio Dias, sendo um casal de idade de 26 anos ela e ele de 32 anos, no bairro Barra 1mulher de 42 anos e no Centro Histórico da cidade, sen-
do 2 homens um de 53 anos e outro de 56anos todos nativos residentes da cidade, eles se sentem representados nos monumentos da cidade, os 
reconhecem e entendem sua importância. Também observa-se nas respostas que valorizam as ações pra se conservar e proteger esses patrimônios, 
porém se sentem de lado por conta da atividade turística na cidade, isso porque a maior parte dos entrevistados disse que o turismo se apropria 
desses espaços de maneira a deixar o morador de lado na hora de decidir e dar finalidade ao patrimônio restaurado, mesmo com todo o cuidado 
que as entidades vêm tendo pra aproximar e atender a todos os setores e demandas por igual, eles ainda tendem a priorizar o turismo e não a co-
munidade, na percepção deles.

A tendência natural do homem em busca de modernidade foi perceptível em alguns casos na hora de dialogar com a comunidade e obser-
va-se que os mais jovens tendem  a valorizar menos as construções antigas, vendo-as como bens antigos ultrapassados, fora de época e desatuali-
zados, os quais devem ser desvalorizados e não terem mais seus espaços ocupados; devendo ceder lugar a edificações mais modernas e mais úteis 
ao desenvolvimento da cidade. Esse tipo de pensamento impacta diretamente a ideia de preservação, de valorização do patrimônio como herança 
histórica e identitária a ser preservada. O cuidado com os bens patrimoniais visa resguardar a memória, fomentando e fortalecendo os laços iden-
titários e representativos de toda comunidade, dando importância ao contexto e às relações sociais existentes em qualquer espaço e ambiente. 
Não é possível preservar a memória de uma nação, de um povo, comunidade e ou sociedade sem, ao mesmo tempo, preservar os espaços que eles 
utilizam e as suas manifestações cotidianas de vivência.

Muitas vezes é possível observar que por motivos meramente comerciais, voltados apenas para questões capitalistas, a população prefere 
demolir o que é considerado velho por considerá-lo retrocesso à evolução, e, assim, substituí-lo pelo novo e moderno, mais contemporâneo e fun-
cional, mais adequado às necessidades da vida atual, mais modernas. Ao IPHAN e a Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio da cidade cabe 
essa tarefa de integrar as proposições e ações que visam recuperar essa memória, como já vem sendo feito e reforçado. 

Como foi possível observar, a necessidade de preservação do patrimônio cultural bem como o seu devido reconhecimento vem ganhando 
forças ao longo dos anos, com as entidades da cidade atuando em conjunto e agregando a comunidade em suas ações. Isso traz benefícios de 
importância absoluta para se manter a identidade da sociedade local, regional e brasileira. Com a ampliação do conceito de patrimônio cultural 
para dimensões cada vez mais amplas ao longo do Século XX, que considerem o dinamismo dos lugares, que surgiu a necessidade de se preservar 
não apenas os monumentos patrimoniais materiais tidos como de valor histórico, mas a diversidade de manifestações culturais que se mostram 
presentes em uma determinada sociedade, como os bens patrimoniais imateriais já que estes reforçam as questões identitárias e representativas da 
população. Essa forma de pensar a preservação do patrimônio cultural e sua repercussão nos organismos e entidades nacionais responsáveis pela 
salvaguarda possibilitaram uma maior mobilização em suas esferas de atuação, ainda que haja necessidade de dar continuidade a evolução das 
práticas e políticas de preservação. Espera-se, com isso, ampliar a valorização e a preservação das mais variadas manifestações culturais em nossa 
sociedade e resgatar o significado dos lugares para as pessoas. 
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ENTRE A RUA E O MUSEU: POLÍTICAS CULTURAIS E A EROSÃO BUROCRÁTICA DOS DIREITOS 
HUMANOS EM JOINVILLE

Luana de Carvalho Silva Gusso1

Nestor Castilho Gomes2

Resumo

O presente artigo articula direito civil, direito constitucional e direito administrativo com a observação e a coleta de dados realizada durante o ano 
de 2017, tendo como objeto os jardins do Museu de Arte de Joinville. No plano constitucional, parte-se do pressuposto de que o direito ao patri-
mônio cultural é um direito fundamental. Nos planos civil e administrativo, sustenta-se que o Museu de Arte de Joinville possui natureza de bem 
público híbrido. Dessa forma, conclui-se que a incorporação da perspectiva da função social e dos direitos fundamentais deve afastar uma visão 
autoritária da gestão e do uso do patrimônio público, especialmente aqueles cuja afetação é inerentemente voltada à promoção da arte, da cultura 
e do lazer. O trabalho conclui que o exercício dos direitos culturais e o gozo do patrimônio cultural dependem do exercício da função de governo 
– escolha de políticas públicas - e da função administrativa. A despeito da positivação de direitos e da existência de condições econômicas favorá-
veis, a atuação de órgãos administrativos ou de gestão do Estado é capaz de parcialmente obstar a plena eficácia dos dispositivos constitucionais,
notadamente o direito à cultura e ao patrimônio cultural.

1  Introdução.

O presente artigo é parte das investigações realizadas no âmbito dos projetos de pesquisa “DIPATRI: direito do patrimônio cultural e seus 
desafios para seu reconhecimento como Direitos Humanos”, do Programa de Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade e “Teoria do direito e 
hermenêutica jurídica – POS-JUR”, do Curso de Direito, ambos da Universidade da Região de Joinville/SC. Seu desenvolvimento passa por uma 
metodologia qualitativa, apoiada por uma abordagem interdisciplinar, como condição para desdobramentos teóricos e práticos entre os discursos 
jurídicos, políticos e fontes documentais, como notícias de jornais e blogs. 

Assim, o artigo articula-se a partir de pesquisas do tipo documental e bibliográfica, voltadas para a produção de um conhecimento como 
“um ponto de cruzamento de atividades (disciplinares e interdisciplinares) com lógicas diferentes” (LEIS, 2005, p.2).

O problema apresentado é a possibilidade dos direitos culturais constitucionalizados por meio do artigo 215, CF, dotados de fundamenta-
lidade, sofrerem o que chamamos de “erosão burocrática”. Embora a existência normativa de tais direitos seja formalmente reconhecida, esses 
padeceriam de um esvaziamento por parte dos agentes do Estado e das próprias políticas públicas que deveriam garanti-los. Nesse sentido, apre-
sentamos recente caso ocorrido na cidade de Joinville, Santa Catarina, envolvendo um jardim, um museu e a proposta de uma grade. O escopo 
é investigar como políticas públicas podem representar a erosão de direitos humanos e fundamentais, ao menos para uma parcela da população 
privada de acesso a espaços culturais ou de lazer.

A cidade de Joinville conta desde 1976 com o Museu de Arte de Joinville – MAJ. O museu está instalado na antiga casa de Ottokar Doerffel, 
imigrante de grande influência cultural e política no final do século XIX. A casa é marcada pelo estilo colonial e segue padrões arquitetônicos da 
região de Hamburgo, na Alemanha. Foi tombada como Patrimônio Histórico de Santa Catarina através do Decreto n.º 3.461, de 23 de novembro de 
2001. A casa possui área aberta de aproximadamente 13.500 m2, composta por exuberante jardim com lago, que não estão abrigados pelo Decreto 
de tombamento. Em 2011, o MAJ foi reaberto ao público depois de reforma e restauro que duraram 3 anos. Atualmente, o MAJ situa-se na zona 
urbana residencial de Joinville, em bairro considerado de alto poder aquisitivo, com grande valorização imobiliária. 
1  Doutora em Direito do Estado pela UFPR, Pós-Doutora em Democracia em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra e Ius Gentium Coninbrigae. 
Professora do Programa de Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade e do Curso de Direito da UNIVILLE – Joinville- SC. E-mail: lu_anacarvalho@yahoo.com.br. 
2  Doutorando em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná – UFPR. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC. Especialista em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. Professor do Curso de Direito da UNIVILLE – Joinville, Santa Catarina. 
Advogado. E-mail: nestorcastilho@bh.adv.br
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Os fatos estudados correspondem a observação e a coleta de dados realizada durante o ano de 2017. Durante este ano, observou-se os 
discursos mobilizados pela imprensa local, poder público municipal, sociedade civil (associação de bairro) e Ministério Público, em resposta ao 
aumento da frequência, por jovens, da visitação dos “jardins do MAJ”, em especial nos fins de semana. Centenas de jovens passaram a fazer dos 
“Jardins do MAJ” seu ponto de encontro, mobilizados, principalmente, pelas redes sociais. 

Contudo, este ponto de encontro se tornou objeto de um debate protagonizado por diferentes atores sociais, portadores de distintas lingua-
gens, saberes e poderes. Nos jardins do MAJ, setores relacionados ao poder público municipal, opinião pública, círculo das artes, comunidade, 
polícia, judiciário, mídias e sociedade civil travaram uma disputa sobre o acesso da população aos jardins, expressando diversas ideias e opiniões: 
algumas pouco democráticas (como a proposta de gradeamento); outras, como aumento do patrulhamento, segurança, instalação de banheiros 
químicos, colocação de fitas de isolamento à edificação tombada, foram consideradas e/ou postas em práticas pelo poder público municipal. 

Nesse sentido, o presente artigo está estruturado em diferentes seções a partir desta introdução. Iniciamos com uma discussão sobre o “Pa-
trimônio Cultural como direito fundamental”. Segue-se a apresentação do “Museu de Arte de Joinville: sua criação e aspectos fáticos”, na seção 03. 
Na seção 04, discute-se “o MAJ e as políticas públicas perpetradas por agentes do estado” e na quinta “A natureza jurídica do MAJ: uso e fruição 
de bem púbico especial”, por fim, apresenta-se a conclusão e as referências. 

2. O Direito Ao Patrimônio Cultural Como Direito Fundamental Implícito Propriamente Dito.

O direito ao patrimônio cultural, formalmente inscrito no art. 216, CF3, está fora do catálogo de direitos fundamentais, previsto no Título 
II, da Constituição. Todavia, é plenamente possível sustentar a sua implícita previsão no catálogo de direitos fundamentais, sob um critério abran-
gente ou restritivo4. 

O art. 5º, LXXIII, CF, consagrou a ação popular como remédio constitucional. A finalidade da ação popular é tutelar a moralidade admi-
nistrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Remédios constitucionais são garantias instrumentais destinadas à proteção dos 
direitos fundamentais, que visam reparar danos e/ou afastar impedimentos ao seu exercício (DIMOULIS; LUNARDI, 2011, p. 351). 

O argumento lógico-conceitual impõe o reconhecimento do direito ao patrimônio cultural como direito fundamental. Para tanto, é neces-
sário analisar o art. 5º, LXXIII, CF e todas as suas implicações. Como visto: (i) garantias são instrumentos pelos quais se assegura o exercício 
dos direitos fundamentais; (ii) a ação popular é uma garantia; (iii) os direitos tutelados pela ação popular são a moralidade administrativa, o meio 
ambiente e o patrimônio histórico e cultural; (iv) logo, o direito ao patrimônio cultural deve ser considerado um direito fundamental. Em síntese, 
se a ação popular é uma garantia fundamental, os direitos por ela tutelados devem ser considerados direitos fundamentais, independentemente da 
localização topográfica desses direitos na Constituição Federal. 

Os argumentos da “redução ao absurdo” e da “coerência” também devem ser convocados. Caso o direito ao patrimônio cultural não seja 
reconhecido como direito fundamental, a matéria disposta no art. 216, CF, estaria à livre disposição do poder constituinte reformador, que poderia 
inclusive suprimi-la. Tal hipótese transformaria o art. 5º, inciso LXXIII, CF, em tábula rasa, ferindo o núcleo essencial de garantia fundamental do 
cidadão. É absurdo e incoerente sustentar que a garantia da ação popular é cláusula pétrea, mas o direito tutelado pela garantia estaria à livre dis-
posição do poder constituinte reformador. Garantias asseguram direitos. Eventual supressão dos direitos tutelados pela ação popular simplesmente 
inviabilizaria o ajuizamento da garantia.

Ainda que assim não fosse, o direito ao patrimônio cultural deve ser considerado direito fundamental tanto sob uma perspectiva formal 
quanto material. Segundo J. J. Gomes Canotilho, “os direitos consagrados e reconhecidos pela constituição designam-se, por vezes, direitos 
fundamentais formalmente constitucionais, porque eles são enunciados e protegidos por normas com valor constitucional formal”(CANOTI-
LHO, 2003, p. 403). Em princípio, o direito ao patrimônio cultural qualifica-se como direito formalmente fundamental, pelo simples fato de estar 
reconhecido e positivado na Constituição da República Federativa do Brasil (art. 216), gozando, portanto, da supremacia hierárquica das normas 
constitucionais.

Finalmente, mesmo que não esteja expressamente presente no Título II, da Constituição Federal (“Dos Direitos e Deveres Fundamentais”), 
o direito ao patrimônio cultural também deve ser reconhecido como direito materialmente fundamental. Isso porque o art. 5º, § 2º, CF5, propõe
abertura a novos direitos fundamentais, para além do catálogo, ao mencionar, de forma genérica, “direitos e garantias expressos nessa Constitui-
ção”, sem qualquer limitação quanto à sua posição no texto (SARLET, 2016, p. 324).

3  Localizado no Título VIII: Da Ordem Social.
4  Sarlet diferencia direitos implícitos abrangentes, isto é, decorrentes do regime e dos princípios (art. 5º, § 2º, CF), dos direitos implícitos propriamente ditos, ou seja, 
aqueles subentendidos nas normas constitucionais expressamente positivadas. SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 
327.
5  “Art. 5º, § 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. Constituição Federal de 1988 – Brasil.
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3 O Museu De Arte De Joinville: Sua Criação E Aspectos Fáticos. 

O Museu de Arte de Joinville – MAJ foi criado por meio da Lei Municipal n.º 1.271, de 15.05.1973, na cidade de Joinville, Santa Catarina, 
respondendo ao anseio de parte da população, que gostaria de ver implantado um museu de arte, como espaço para acolher acervos e exposições 
de artistas locais, estaduais e nacionais. Sua forma jurídica é de órgão subordinado à Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de 
Joinville (antiga Fundação Cultural de Joinville – extinta em 2017). Seu acervo original pertencia ao Departamento de Educação e Cultural. Desde 
então, como unidade orçamentária própria, o MAJ tem reunido obras de arte por meio de doações e/ou aquisições6.

A sede física do museu é um casarão colonial típico da arquitetura do século XIX de Joinville. Inaugurado no ano de 1976, sua instalação 
foi na imponente casa de Ottokar Doerffel, imigrante alemão, fundador do mais importante jornal de língua alemã da cidade de Joinville, durante 
o final do século XIX, o “Kolonie-Zeitung”. Doerrffel também foi descrito pela crônica política da época como político hábil. Foi dirigente da
Companhia Colonizadora de Hamburgo, que administrou a colônia alemã, sendo prefeito municipal entre os anos de 1874 e 1876. Faleceu no
final de 1906. Nesse sentido, os canais oficiais da narrativa histórica da cidade costumam apontar Ottokar Doerffel como um dos principais líderes
políticos da cidade.

Segundo informações do próprio museu em seu website, a casa foi posteriormente comprada por Affonso Lepper, que a ampliou com dois 
cômodos nos fundos. 

Figura 1 – Casa Sede do MAJ. Jackson Zanco - Secom / PMJ

A casa em que funciona o MAJ é patrimônio histórico de Santa Catarina, homologada por meio do Decreto n.º 3.461, de 23 de novembro 
de 2001. Contudo, o tombamento versa apenas sobre a edificação, contemplando a casa em si. Os extensos jardins, que ocupam área aberta de 
aproximadamente 13.500 m2, com exuberante vegetação e lago, não são citados pelo tombamento. É sobre este espaço, que passou a ser ocupado 
pela população como praça pública, que o artigo pretende se debruçar.

4. O MAJ E As Políticas Públicas Perpetradas Por Agentes Do Estado

A reivindicação dos direitos culturais é produto de uma conquista histórica, que ganha contornos jurídicos cada vez mais significativos a 
partir da segunda metade do século XX. No Brasil, os artigos 215 e 216, CF, são constantemente apontados como basilares para um sistema cons-
titucional da cultura ou, ao menos, um indicador claro das intenções do legislador constituinte quanto ao status constitucional do valor cultura no 
ordenamento brasileiro. Contudo, segundo as reflexões de Cunha (2018), a conceituação dos direitos culturais não é uma tarefa simples, exigindo 
dos juristas mais do que a mera leitura dos artigos constitucionais. Segundo Cunha, ultrapassada a compreensão de que a cultura é um direito, o 
desafio seguinte é buscar uma definição para os “direitos culturais”, constantes da primeira parte do artigo 215, CF (CUNHA, 2018, p. 18). E ainda, 
diante da “gigantesca definição de cultura” (CUNHA, 2018, p. 25) que se pode extrair do artigo 216, destaca o autor que existem momentos que 
inevitavelmente devemos limitar o entendimento de cultura e dos direito culturais, pois “limites são da essência do direito” (CUNHA, 2018, p. 26) 
e outros em que podemos sem qualquer receio acolher suas formas mais abrangentes.

Mas, nestes casos, como proceder? Um dos caminhos apontados são as políticas culturais. Segundo Barbosa, especialmente entre os anos 
6  Vide: http://museudeartedejoinville.blogspot.com/p/institucional_8.html Acesso em 18 de novembro de 2018.

http://museudeartedejoinville.blogspot.com/p/institucional_8.html
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1988 e 2000, a ideia de direito cultural entrou na agenda política. Um dos principais indicadores desta afirmação é a participação do Estado, que 
passou a “garantir e dinamizar com maior ênfase os direitos culturais, embora com a participação da comunidade, nos termos da CF” (BARBOSA, 
2015, p. 84). O Estado passa a assumir certo protagonismo na política cultural, como incentivador, garantidor, fiscalizador, promotor da diversida-
de e difusor. Enfim, uma espécie de agente cultural, pensado a partir de políticas culturais amplas. Assim, ainda que a Constituição Federal almeje 
a participação popular incrementando a esfera de mobilização e de consulta das comunidades, visando a pluralidade e a multiplicidade cultural, a 
esfera da política cultural ainda encontra-se marcadamente entrelaçada pela presença do Estado.

Nessa linha, durante o ano de 2017, foi observado nos principais canais de comunicação midiática da cidade de Joinville, notas, colunas e 
notícias veiculadas sobre o acesso da população aos jardins do MAJ, em especial durante os fins de semana. O acesso da população de Joinville 
aos jardins do MAJ não é uma novidade, tampouco começou durante o ano em questão. A população, em especial os jovens, costuma frequentar 
os jardins do MAJ durante os fins de semana (em especial nas tardes de sábado). Em matéria divulgada no jornal de maior circulação da cidade, 
em março de 2017, o lugar é descrito como “Pessoas de diferentes tribos têm procurado o espaço para se manifestar ou simplesmente buscar sos-
sego”7 (A NOTÍCIA, 2017), em que “o oásis verde” é um espaço para diferentes tipos de pessoas, de diferentes tribos. Há na referida reportagem 
a descrição de saraus literários, luaus, rodas de samba, encontros marcados em redes sociais das mais diversas comunidades, e. g., a LGBT, ou 
ainda grupos de maracatu. Todavia, a reportagem de março de 2017 destaca alguns dos desafios apontados pelos entrevistados: a falta de sanitá-
rios, de lixeiras (e o acúmulo de lixo), o barulho e a “falta de paciência da guarda municipal com os boêmios”, são apontados como os principais 
“problemas”.

Durante o ano de 2017, porém, pequenas notas aparecem na imprensa e em grupos de discussão, alertando para a situação dos jardins do 
MAJ. Propostas como a colocação de banheiros químicos e fitas de isolamento em volta da edificação são colocadas em pauta e discutidas pela 
imprensa e nas redes sociais. Uma das principais questões é a temática da segurança. São constantes os apelos por mais patrulhamento e moni-
toramento. A questão encontra seu nível maior de tensionamento em novembro de 2017, quando há a publicação de nova reportagem, cujo texto 
narra que “nos últimos meses, o museu começou a ser ocupado também por usuário e traficantes de drogas, gerando insatisfação dos vizinhos e do 
poder público”8 (A NOTÍCIA, 2017). A reportagem narra a tentativa de estupro que teria ocorrido perto do local. Segundo dados fornecidos pela 
reportagem, a partir de relatório da Prefeitura, existiria uma “catalogação das ocorrências que começou em janeiro de 2016. Até o inicio deste mês, 
76 casos foram registrados. Os primeiros registros dão conta de ações de depredação de patrimônio público e evoluíram para o consumo e tráfico 
de drogas e “disputa de gangues””9 (sic) (A NOTÍCIA, 2017). 

Uma das propostas mais polêmicas foi o cercamento dos jardins, conforme  narrado à reportagem:

Um morador do entorno do museu – que não quis ter a identidade revelada – afirma que a melhor saída para o local seria o cerceamento do jardim, 
com horários para abertura e fechamento. Para ele, a opção traria mais segurança aos vizinhos e frequentadores do local, fazendo com que os usuá-
rios de drogas e traficantes se mantivessem longe do quintal (A NOTÍCIA, 2017). 

Neste mesmo mês foi convocada pela Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville uma coletiva de imprensa com o objetivo de esclarecer 
a situação do MAJ. Nela, o agente público esclarece que há uma preocupação com a segurança pública da população e das crianças das escolas 
que frequentam o museu, e que medidas para aumentar o patrulhamento serão tomadas. Foram afastadas medidas como o cercamento, bem como 
a proibição dos saraus ou do acesso em determinados horários.

Tais medidas demostram quão tensas e tênues podem ser as politicas públicas (especialmente as de segurança). Revestidas de um discurso 
de “cultura” ou de proteção à cultura, podem ingressar no universo das políticas culturais, promovendo a corrosão de direitos humanos, que de-
veriam preservar. 

5. A Natureza Jurídica Do MAJ: Uso E Fruição De Bem Público De Caráter Híbrido.

O objetivo da presente seção é analisar uma possível natureza híbrida do bem público “Museu de Arte de Joinville”. Como se sabe, o art. 
99 do Código Civil brasileiro realizou uma divisão tríplice dos bens públicos. A pergunta que se coloca: é possível defender o hibridismo dos bens 
públicos? Um bem poderia ser afetado ao uso comum e ao uso especial simultaneamente? Conforme se verá, a dogmática administrativa aponta 
para a possiblidade de um bem público híbrido, tal qual a figura do ornitorrinco. Nesse sentido, seria possível enquadrar um mesmo bem público 
em mais de uma das categorias previstas no Código Civil.

7  Jornal A NOTÍCIA http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/cultura-e-variedades/anexo/noticia/2017/03/jardim-do-maj-volta-a-ser-ponto-de-encontro-em-joinville-9756658.
html Acesso em 19 de novembro de 2018.
8  Jornal A NOTÍCIA http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/joinville/noticia/2017/11/cidade-busca-solucoes-para-seguranca-na-area-do-museu-de-arte-de-
joinville-9991676.html Acesso em 19 de novembro de 2018
9  Idem

http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/cultura-e-variedades/anexo/noticia/2017/03/jardim-do-maj-volta-a-ser-ponto-de-encontro-em-joinville-9756658.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/cultura-e-variedades/anexo/noticia/2017/03/jardim-do-maj-volta-a-ser-ponto-de-encontro-em-joinville-9756658.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/joinville/noticia/2017/11/cidade-busca-solucoes-para-seguranca-na-area-do-museu-de-arte-de-joinville-9991676.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/joinville/noticia/2017/11/cidade-busca-solucoes-para-seguranca-na-area-do-museu-de-arte-de-joinville-9991676.html
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O Museu de Arte de Joinville pertence à administração direta, pois é uma unidade da Secretaria de Cultura e Turismo, do Município de 
Joinville. À luz do direito civil e do direito administrativo, entendemos que é necessário diferenciar o uso do prédio e o uso do jardim do museu. 
Há espaços do MAJ que se abrem ao uso comum do povo, notadamente o seu jardim. De outro lado, parte do imóvel deve ser considerada bem de 
uso especial. O que nos diz a dogmática civil e administrativa?

O Código Civil fixa o conceito de “bens públicos” e suas respectivas categorias: bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens 
dominicais. São exemplos de bens de uso comum do povo as praias, as florestas, os rios, mares, estradas, ruas e praças. Os bens de uso comum do 
povo, a despeito de pertencerem a entidades de direito público interno, não se destinam de modo primário ao uso por essas entidades proprietárias, 
senão por terceiros incluídos no conceito de povo (MARRARA, 2017). 

É o que se vislumbra, por exemplo, em relação às praças. Poderão usá-las os transeuntes brasileiros, os turistas estrangeiros, empresas 
privadas que realizam atos de comércio com autorização estatal (e. g., bancas de jornal), etc. Para Marçal Justen Filho os bens de uso comum 
do povo “são os bens necessários ou úteis à existência de todos os seres vivos, que não podem ou devem ser submetidos à fruição privativa de 
ninguém”(JUSTEN FILHO, 2005, p. 710). São, assim, utilizáveis por qualquer do povo (TEICOFSKI, 2008, p. 313). Regra geral, o uso deve ser 
livre de restrições, salvo quando algum interesse público primário as permitir ou exigir e sempre à luz da razoabilidade e da proporcionalidade 
(MARRARA, 2017). 

Na lição de Thiago Marrara, “os poderes do proprietário estatal (pessoa jurídica de direito público interno) sobre bens de uso comum do 
povo são fortemente reduzidos e, portanto, distintos dos poderes gerais do proprietário no direito privado e mesmo do proprietário estatal em re-
lação a outros tipos de bem público”. Para além disso, convém compreender a propriedade pública “não como objeto de direito patrimonial, mas 
como instrumento da realização de fins públicos” (BAPTISTA, 2017, pp. 246-271). A propriedade pública aparece, portanto, como destinada à 
realização de uma função social, em especial a concretização de direitos fundamentais e a maximização de sua utilidade para a sociedade. 

De outro lado, a segunda categoria prevista no Código Civil é a dos bens públicos de uso especial. Os bens de uso especial estão voltados à 
prestação de serviços à coletividade e estão afetados a uma finalidade pública específica (SANTOS, 2012, p. 712). Nos termos do art. 99, inciso II, 
do Código Civil, estão (i) vinculados a serviços, ou; (ii) a estabelecimentos da Administração de qualquer ente federativo. O bem de uso especial 
pode ser móvel ou imóvel. Assim, abrange tanto os edifícios estatais, quanto os bens móveis necessários à realização das atividades administra-
tivas, legislativas ou jurisdicionais (JUSTEN FILHO, 2005, p. 714). O uso dos bens de uso especial é restrito, de forma a atender à execução ou 
apoio de atividades públicas, incluídos os serviços públicos (MOREIRA NETO, 2014).

Nestes termos, parece fora de dúvidas que o prédio do Museu de Arte de Joinville é um bem público de uso especial. O museu possui afe-
tação dada por lei. O prédio do museu se destina à recolher, abrigar e preservar o patrimônio artístico joinvilense, além de amparar, estimular e 
divulgar a criação artística. Igualmente, ao MAJ compete manter exposição permanente de obras do seu acervo, realizar exposições temporárias, 
promover cursos práticos e teóricos de iniciação, extensão e aperfeiçoamento, organizar e manter bibliotecas especializadas, etc. (vide: art. 1º do 
Decreto n.º 3206/1976). 

Ocorre que o MAJ possui área aberta de aproximadamente 13.500 m2, composta por jardim com lago, que não estão abrigados pelo Decreto 
de tombamento n.º 3.461/2001. O jardim do MAJ se assemelha ao “Parque das Águas”, localizado imediatamente em frente ao museu. É preciso 
ter em conta a relação entre uso de bem público, funcionalidade, sustentabilidade e direitos fundamentais. O jardim do MAJ é historicamente um 
ponto de encontro e convivência. O jardim é um local de beleza, que estimula o convívio e serve como ponto de descompressão entre as edifica-
ções que o envolvem. O jardim serve ao exercício de direitos fundamentais, notadamente o direito ao lazer, à cultura (art. 6º, CF) e a contemplação 
do patrimônio histórico (art. ).

Desta forma, entendemos que é possível o bem de uso especial se articular a outras formas de uso secundário. No caso concreto, o uso do 
jardim é comum e possui um caráter secundário diante de um bem de uso especial municipal (prédio tombado). O uso secundário é possível desde 
que se respeite a função primária do bem, isto é, a sua afetação, que consiste em “recolher, abrigar e preservar o patrimônio artístico joinvilense, 
além de amparar, estimular e divulgar a criação artística”, nos termo da Lei n.º 1.271/1973. Evidentemente, o uso especial do bem público, decor-
rente da afetação jurídica, deve sempre preponderar na hipótese de colisão com outros usos possíveis. Nos dizeres de Patricia Baptista, “o atendi-
mento da função social do bem público, na feição por ele proposta, não pode interferir, obstar ou empecer o pleno exercício da finalidade primária 
do bem. A utilidade correspondente à afetação principal do bem deve prevalecer” (BAPTISTA, 2017, pp. 246-271).

Em conclusão, diante do caráter de uso comum do jardim do museu, não é possível a restrição do uso do jardim, nomeadamente a proibição 
de atos de conversação, rodas de música, piqueniques, malabares, etc., sobretudo quando essas imposições decorrem de ordens de agentes incom-
petentes, como policiais militares e guardas municipais. 

Nos termos do art. 11, inciso V, do Decreto n.º 3.206/1976, que aprova o Regulamento Interno do Museu de Arte de Joinville, compete 
ao Diretor do Museu “baixar portarias e normas internas”. Assim, apenas o Diretor do Museu poderia estabelecer normas restritivas ao uso do 
jardim. É imperioso que tal ato normativo seja fundamentado, com a motivação das condutas que podem comprometer a destinação primária 
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do bem afetado, sob pena de análise e revisão por parte do Poder Judiciário.

6. Conclusões

Como visto, é possível sustentar que o Museu de Arte de Joinville possui natureza de bem público híbrido. O prédio deve ser caracteriza-
do como “bem de uso especial” (art. 99, inciso II, CC), ao passo que o jardim é bem de uso comum do povo (art. 99, inciso I, CC). A fixação de 
restrições imotivadas ao uso do jardim, sobretudo por agentes incompetentes, acarreta na erosão de direitos fundamentais. É preciso ter em conta 
a relação entre uso de bem público, sustentabilidade, direitos fundamentais (direito ao lazer, direito à cultura e direito ao patrimônio cultural), 
proporcionalidade e razoabilidade. A incorporação da perspectiva da função social e dos direitos fundamentais deve afastar uma visão autoritária 
da gestão e do uso do patrimônio público, especialmente aqueles cuja afetação é inerentemente voltada à promoção da arte, da cultura e do lazer.
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FAVELAS BRASILEIRAS ENQUANTO PATRIMÔNIO CULTURAL: IMPASSE SOBRE PRESERVAÇÃO E 
URBANIZAÇÃO

Laura Dias Rodrigues de Paulo1

Soraia da Conceição das Graças Bento2

Resumo

As Favelas brasileiras são centros de efervescência cultural constituindo-se em manjedouras de diversas práticas culturais coletivas. Em contrapar-
tida, os moradores das favelas brasileiras sofrem com externalidades negativas advindas do uso e da ocupação irregular do solo urbano. Proteger 
o espaço físico onde as favelas se alojam seria uma forma de resguardar as características próprias desses locais as quais podem contribuir para o
nascimento e efervescência das práticas culturais que ali surgem. Assim, o objetivo do presente estudo é discutir se é possível proteger as favelas
brasileiras enquanto Patrimônio Cultural do país e, ao mesmo tempo, assegurar o direito de moradia daqueles que ali vivem. E, ainda, se a favela,
enquanto patrimônio cultural a ser protegido, deve ser tutelado como bem cultural material ou imaterial. Para tanto, será analisada a proteção dada
aos núcleos urbanos das favelas por meio do tombamento e sua (possível) conjugação com as políticas públicas de urbanização e, por fim, discutir
a possibilidade ou não de se registrar uma Favela como Patrimônio Cultural Imaterial, na categoria de lugares. Por fim, será feito uma breve análise
crítica do Decreto 3.551/00, que instituiu o registro do patrimônio cultural imaterial brasileiro, opinando pela melhor forma de se proteger a favela
como Patrimônio Cultural Brasileiro.

1 Introdução

O presente trabalho questionará a possibilidade de se registrar como Patrimônio Cultural os espaços físicos onde as favelas se encontram. 
As favelas brasileiras são centros de efervescência cultural e constituem-se, pois, como manjedouras de diversas práticas culturais coletivas. De-
las nascem manifestações culturais que se disseminam e passam a ser praticadas também fora daquele locus. O grafite, o “funk”, o Hip-Hop, o 
Passinho são apenas alguns dos exemplos de manifestações que ou nascem dentro das favelas ou são ali intensamente reproduzidos. A Cultura 
do Hip-Hop, por exemplo, praticada, sobremaneira, no interior das favelas brasileiras já goza de proteção como Patrimônio Cultural Imaterial do 
Estado do Rio de Janeiro, o que foi declarado pela Lei Municipal n° 7.837, de 09 de janeiro de 2018. 

Todavia, os moradores das favelas brasileiras sofrem com externalidades negativas advindas do uso e da ocupação irregular do solo urbano. 
O direito à moradia constitui um dos direitos sociais assegurados pela Constituição da República de 1988, em seu Art.6º, caput, sendo competência 
de todos os entes federativos “promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento bási-
co” (BRASIL, 1988, art. 23). Assim, trata-se de um direito dos moradores das favelas terem boas condições de moradia asseguradas pelo Poder 
Público. 

Proteger o espaço físico onde as favelas se alojam seria uma forma de resguardar as características próprias desses locais as quais podem 
contribuir para o nascimento e efervescência das práticas culturais que ali surgem. O primeiro questionamento a ser feito no presente trabalho é: 
a favela, enquanto espaço físico a ser protegido, deve ser tutelado como bem cultural material ou imaterial? Para tanto, será analisada a possibili-
dade de tutelá-la como patrimônio material por meio do instituto do tombamento, regulamentado pelo Decreto-Lei n° 25, de 30 de novembro de 
1930. Assim sendo, seria possível um diálogo entre o tombamento de núcleo urbano de favela e a implementação de políticas pública promotoras 
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do direito à moradia?

 Em um segundo momento, analisar-se-á a proteção das favelas brasileiras enquanto Patrimônio Imaterial, por meio do instituto do registro, 
regulamentado pelo Decreto n° 3.551/00, especificamente na categoria de Lugares, conforme o Art. 1º, §1º, inciso IV do referido diploma legal. O 
grande impasse está na omissão e na defasagem do referido Decreto que não regulamenta de que modo se daria tal proteção de lugares. Caso uma 
favela fosse declarada Patrimônio Cultural Imaterial, registrada no Livro dos Lugares, ela poderia ser realocada para fins de implementação de 
políticas públicas de urbanização e melhorias das condições de saneamento básico, por exemplo? Assim, o objetivo do presente estudo é discutir 
se é possível proteger as favelas brasileiras enquanto Patrimônio Cultura do País e, ao mesmo tempo, assegurar o direito de moradia daqueles que 
ali vivem.

 Para tanto, será feito uma breve análise crítica do Decreto 3.551/00. Posteriormente, será analisada a proteção dada aos núcleos urbanos 
das favelas por meio do tombamento e sua (possível) conjugação com as políticas públicas de urbanização e, por fim, discutir a possibilidade ou 
não de se registrar uma favela como Patrimônio Cultural Imaterial, na categoria de lugares. 

2 Diálogo Entre O Tombamento Dos Núcleos Urbanos Das Favelas E As Políticas Públicas De Urbanização

 Uma das hipóteses possíveis para a proteção do lugar onde as favelas se alocam seria considera-las como um bem material e promover o 
tombamento desse núcleo urbano, conforme dicção do Art. 1°, §1°3, do Decreto-lei n° 25, de 30 de novembro de 1937. A questão da preservação 
desse locus com possíveis e futuras políticas de melhorias das condições habitacionais e de saneamento básico, porém, surge quando se depara 
com os efeitos decorrentes do tombamento. 

Um dos efeitos decorrentes para os proprietários de bens tombados é a obrigação de preservar as características físicas do bem, sendo ve-
dada sua modificação. Nesse sentido, Edimur Ferreira Faria preleciona que “[a] imodificabilidade do bem tombado é a mais séria das restrições a 
que se submete os bens integrantes do patrimônio cultural.” [FARIA, 2010, p. 72]. Além dessa proibição, quaisquer alterações a serem realizadas 
no bem tombado devem ser precedidas de autorização do órgão responsável pelo resguardo dos bens culturais protegidos. Nesse sentido, o autor 
segue na elucidação, dizendo que o tombamento requer: 

[...] não promover reforma ou simples pintura sem obter a aprovação e o acompanhamento da referida entidade ou órgão, que definirá os materiais 
a serem empregados ou utilizados. Decorre daí o dever de pedir autorização para pintar ou fazer outras melhorias no bem tomado. A realização de 
qualquer obra ou reparo, ainda que necessária, sem a competente autorização implica pesadas sanções pecuniárias. [FARIA, 2010, p. 72]. 

 Tais obrigações caberão aos proprietários dos bens existentes no núcleo protegido da favela. No entanto, o Decreto-lei 25/37 permite enten-
der que o Poder Público pode fazer obras de melhorias da moradia e saneamento público sem que isso inviabilize ou desnature a natureza tombada 
do núcleo da favela. Tal fato se justifica em razão da dicção do Art. 194, caput, do Decreto-lei 25/37. O artigo possibilita que o proprietário do bem 
tombado que não disponha de recursos financeiros para conservação de seu bem acione o Poder Público para que o faça. Até então, é possível se 
entender que o instrumento do tombamento não apenas dialoga com as políticas públicas de melhorias nas condições de moradias do bem, mas 
também estimula quando se pensa num contexto de favelas em que os moradores, geralmente, não dispõem de recursos financeiros para tanto. 
Tombando-se os núcleos das favelas se permitiria que o Poder Público atuasse de forma mais enfática para preserva-las e, inclusive, melhora-las 
fazendo cumprir o preceito constitucional do direito à moradia [Art. 6º, caput, Constituição da República de 1988].

 O impasse surge com o §1º, do Art. 19, do Decreto que dispõe que ao receber a comunicação da inviabilidade financeira do proprietário 
do bem para fazer obras de conservação: “[...] o diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico[sic] Nacional mandará executá-las, a ex-
pensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas dentro do prazo de seis mezes[sic], ou providenciará para que seja feita a desapropriação da 
coisa.” [BRASIL, 1937]. O parágrafo abre a possibilidade para que o Poder Público, ao invés de promover as obras, opte por sua desapropriação. 
Tratando-se de favelas brasileiras que, comumente, são construídas com uso e ocupações irregulares do solo, em locais onde não se permite a cons-
trução de moradias, como em áreas de risco, por exemplo, o raciocínio de uma possível desapropriação por parte do Poder Público é redundante. 
Esse caminho levaria a uma impossibilidade jurídica. O Poder Público não pode desapropriar aquilo que, em tese, já é de sua propriedade. Assim, 
não seria defensável a aplicação desse parágrafo. 

Outro argumento que deve ser enfrentado na hipótese de se tombar um núcleo urbano de favela é: tombar um núcleo urbano da favela, 
3  Art. 1º Constitue[sic] o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interêsse[sic] 
público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.
§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do patrimônio histórico o artístico nacional, depois de inscritos separada ou
agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei. [BRASIL, 1937].
4  Art. 19. O proprietário de coisa tombada, que não dispuzer[sic] de recursos para proceder às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao
conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao dobro da importância em
que fôr[sic] avaliado o dano sofrido pela mesma coisa. [BRASIL, 1937].
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onde há uma ocupação irregular do solo, faria com que o Poder Público sabatinasse tal ocupação, concordando com ela? No entanto, como contra 
argumento, é possível sustentar que qualquer medida de melhoria das moradias ou de saneamento básico por parte do Poder Público nas favelas 
também configura uma forma de concordância com a ocupação daquele solo. Assim sendo, é possível pensar-se em tombamento do núcleo urbano 
de favelas bem como seu diálogo com políticas públicas de promoção das condições de moradia e saneamento básico. 

Caberá aos gestores públicos analisarem, diante de cada caso concreto, em que medida o tombamento de tais núcleos pode ser feito, mas 
sempre tendo em vista as questões de ocupações em encostas e áreas de riscos. Nessas hipóteses, de fato, o diálogo com o instrumento protetivo 
do tombamento pode se levar a um último questionamento: tombando-se o núcleo urbano de uma favela, em caso de situação de risco de moradias 
ali existentes pode-se falar em uma remoção desse núcleo para outro local onde inexistam tais riscos sem prejuízo da figura do tombamento? Ou 
seja, o tombamento engessa o núcleo urbano onde a favela se aloja ou permite seu deslocamento?

3 O Registro De Bens Culturais Imateriais Das Favelas: Aspectos Jurídicos Relevantes

 Preliminarmente, é necessário esclarecer que os bens de natureza imaterial componentes do patrimônio cultural imaterial são definidos 
pela Convenção de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO em seu Artigo 2°, subitem 1.5 Segundo a Organização, o patrimô-
nio imaterial tem o condão de gerar um sentimento de identidade e se transmite de geração em geração. O instituto jurídico apto a proteger bens 
culturais de natureza imaterial é o denominado registro. É previsto constitucionalmente no Art. 216, §1°6 e regulamentado pelo Decreto n° 3.551, 
de 4 de agosto de 2000.

O registro é conceituado por Mário Pragmácio Telles como segue.

No intuito de fortalecer uma doutrina jurídica acerca dos direitos culturais, formula-se, nesse estudo, um conceito de que registro é uma ação do 
Poder Público com a finalidade de identificar, reconhecer e valorizar as manifestações culturais e os lugares onde estas se realizam, os saberes e 
as formas de expressões dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, levando-se em consideração o binômio mutação-continuidade 
histórica do patrimônio cultural imaterial. [TELLES, 2007, p. 51]. 

 O instituto visa catalogar, para fins de conhecimento e preservação, as mais diversas manifestações culturais imateriais dentro dos deno-
minados Livros de Registros, os quais se subdividem em 04 (quatro) categorias distintas, conforme disposto no Artigo 1°, §1, do decreto 3551/00, 
quais sejam: Livro de Registro dos Saberes, Livro de Registro das Celebrações, Livro de Registro das Formas de Expressão e Livro de Registro 
dos Lugares. Vale ressaltar que tal rol não é taxativo, podendo ser criadas outras categorias de livros, conforme dispõe o parágrafo terceiro do 
referido artigo.7  

 No caso específico do objeto do trabalho, as favelas brasileiras, é possível se pensar em inúmeras manifestações culturais as quais podem se 
enquadrar na categoria de bens imateriais, conforme o Decreto n° 3.551/00, que nascem dentro do seu contexto sócio geográfico. A Lei Municipal 
n° 5.979, de 23 de setembro de 2015, do Município do Rio de Janeiro, faz prova de tal raciocínio ao declarar Patrimônio Cultural Imaterial, do 
mesmo Município, a Via Sacra realizada na Rocinha, aglomerado urbano local. A Lei visou tutelar a manifestação cultural que ocorre nas escada-
rias, vielas e ruas da favela da Rocinha, reconhecendo, assim, sua relevância para construção da identidade dos grupos ali residentes. 

Outro exemplo contundente que pode ser apontado é a recém-aprovada Lei Municipal n° 7.837, de 09 de janeiro de 2018, a qual declara 
como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro a Cultura Hip-Hop. Sobre esse segundo exemplo, importante destacar que o nas-
cedouro do Hip-Hop se deu nos subúrbios de Nova York, nos Estados Unidos da América, com uma conotação de resistência e, até, de diáspora 
africana (TAVARES, 2004). Ao chegar no Brasil, inicialmente, tornou-se uma cultura praticada por grupos marginalizados, grande parte deles 
oriundos de favelas brasileiras. Em que pese o cenário atual da cultura do Hip-Hop demonstrar que ele vem ganhando muito destaque fora das 
favelas, sua porta de entrada no Brasil foram elas, o que nos leva a conectar a prática a tais locais. 

5  1. Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, objetos, 
artefatos e lugares culturais que lhes são associados – que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu 
patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de 
seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito 
à diversidade cultural e à criatividade humana. Para os fins da presente Convenção, será levado em conta apenas o patrimônio cultural imaterial que seja compatível 
com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e com os imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos, e do desenvolvimento 
sustentável. (grifos nossos). (UNESCO, 2003). 
6  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 (...). § 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. (grifos nossos). (BRASIL, 1988). 
7 Art. 1o  Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro. 
§ 3o  Outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de bens culturais de natureza imaterial que constituam patrimônio cultural brasileiro e não se enquadrem
nos livros definidos no parágrafo primeiro deste artigo. (BRASIL, 2000).
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Interessante destacar o avanço legislativo da referida lei que, em seu Artigo 6°8 ressalta que os artistas da cultura Hip-Hop são agentes de 
promoção da cultura brasileira. Não obstante ser retórico e desnecessário tal reforço (já que é natural para muitos vê-los e trata-los como artistas, 
verdadeiros promotores da cultura brasileira), a Lei enfatiza em seu Artigo 5°9 a proibição de discriminação da tal manifestação cultural e deter-
mina a promoção e fomento ao segmento, nos termos de seu Artigo 2°.10 A partir de então, tal celebração passa a gozar da proteção jurídica a ela 
atinente, disposta no referido diploma legal. 

 Registrar manifestações culturais advindas de grupos marginalizados socialmente figura como um passo progressista na proteção cultural 
no Brasil. Significa um processo de desinvibilização e de trazer à tona a cultura que por muito ficou ocultada em razão de uma visão colonizadora 
que respaldou a construção de nossa legislação patrimonial e que tem guiado, ainda, os trabalhos de preservação do patrimônio cultural. 

Boaventura de Sousa Santos, ao elaborar a ideia de linha abissal como constitutiva do pensamento moderno ocidental, ressalta a noção 
de invisibilização pela qual os países “do outro lado da linha” se enquadram. O Brasil, País colonizado, pode ser enquadrado como um dos “do 
outro lado da linha” aos quais cabia, apenas, a dialética da não existência e da invisibilidade. Quando se analisa num contexto interno, sob a ótica 
de manifestações culturais e sua preservação, a linha abissal também existe dentro do contexto sociológico e antropológico brasileiro, dividindo 
aquilo que merece proteção e resguardo daquilo que é ocultado. Uma das propostas epistemológicas de subterfúgio para tal ocultação seria o que 
Santos denominou por Ecologia dos Saberes. Segundo o autor,

[a] ecologia de saberes é ao mesmo tempo constituída por sujeitos desestabilizadores — individuais ou coletivos — e constitutiva
deles. A subjetividade capaz da ecologia de saberes é uma subjetividade especialmente dotada de capacidade, energia e vontade para agir com cli-
namen. A própria construção social de uma tal subjetividade necessariamente implica recorrer a formas excêntricas ou marginais de sociabilidade 
ou subjetividade dentro ou fora da modernidade ocidental, formas que se recusaram a ser definidas de acordo com os critérios abissais. (SANTOS, 
2007, p. 93). 

 Recorrer à Ecologia dos Saberes é buscar novos conhecimentos, novos discursos, novas dialéticas com o intuito de combater o contexto 
abissal moderno. Proteger manifestações culturais imateriais das comunidades, aglomerados urbanos aqui entendidos como favelas, marginali-
zados socialmente, é recorrer a tais novos conhecimentos, a tais saberes que não a reproduzam (SANTOS, 2007, p. 94).  É ato de resistência e de 
reconhecimento, ao mesmo tempo. 

3.1  Núcleo Urbano Das Favelas Enquanto Bem Imaterial: Uma Hipótese A Ser Questionada

Antecipadamente, é preciso definir se o conjunto urbano das favelas brasileiras será considerado, para fins de proteção patrimonial, um 
bem material ou imaterial. Somente diante de tal divisão, como já explicitado, é que se poderá definir o objeto jurídico hábil a tutela-la. Conside-
rando-se a hipótese de ser um bem imaterial, seria possível pensar em registra-la na categoria Lugares, em que se enquadram, também, mercados, 
feiras, praças e demais lugares onde se operam práticas sociais. O Art. 1°, §1 item IV, do Decreto 3.551/00, dispõe que deva ser registrado nessa 
categoria “(...) onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais 
coletivas.” (BRASIL, 2000). As Favelas Brasileiras, ainda que com suas peculiaridades e diferenças entre elas, podem se enquadrar na categoria 
de Lugares por serem espaços que servem de palco para inúmeras práticas culturais coletivas, conforme requerido pelo Decreto quando explicita 
“demais lugares onde se operam práticas sociais”. Além do Hip-Hop, podemos citar o “funk”, o grafite, a pichação e o recém-criado Passinho, 
entre outras variáveis, como manifestações culturais tipicamente praticadas nas Favelas brasileiras. Sobre o último exemplo citado, o Passinho, 
Ádina de Almeida da Silva assim o define:  “(...) um estilo acelerado de dança do ritmo musical funk carioca, e mistura passos de capoeira, frevo, 
funk, break, kuduro, samba, ballet e coreografias que utilizam elementos presentes nas atuações de Michael Jackson.” (SILVA, 2014, p. 7). 

Desse modo, seria possível se pensar em registrar o lugar da favela a fim de reconhecer a importância sócio geográfica de seu espaço como 
manjedoura de outras práticas culturais correlatadas além dela própria, enquanto aglomerado urbano de relevo cultural. É nas vielas, ruas, esca-
darias das favelas brasileiras que acontecem verdadeiras efervescências culturais que fazem nascer as manifestações culturais. Ainda que muitas 
dessas práticas culturais ganhem espaço fora das Favelas e sejam praticadas por moradores de outros locais, a raiz, o nascedouro, se deu dentro 
delas, em razão  que se sustentam do próprio contexto socioeconômico ali existente.  O que se propõe refletir neste trabalho, então, é quanto às 
consequências jurídicas de tal registro. 

O Decreto 3.551/00 é omisso quanto aos demais efeitos legais que recaem sobre os bens registrados. O Artigo 7°11 determina que o IPHAN 
8  Art. 6º Os artistas da cultura Hip Hop são agentes da cultura popular e, como tais, devem ter seus direitos respeitados (RIO DE JANEIRO, 2018). 
9  Art. 5º Fica proibido qualquer tipo de discriminação ou preconceito, seja de natureza social, racial, cultural ou administrativa contra a cultura Hip Hop ou seus 
integrantes. (RIO DE JANEIRO, 2018). 
10  Art. 2º Autoriza o Poder Público a assegurar e fomentar a cultura Hip Hop, a realização de suas manifestações próprias, sem quaisquer regras discriminatórias, nem 
diferentes das que regem outras manifestações da mesma natureza. (RIO DE JANEIRO, 2018). 
11  Art. 7o O IPHAN fará a reavaliação dos bens culturais registrados, pelo menos a cada dez anos, e a encaminhará ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural 
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deverá rever a avaliação dos bens culturais registrados a cada dez anos, encaminhando ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para fins de 
revalidação do título de Patrimônio Cultural Brasileiro. Caso seja negado, mantém-se apenas o registro e perde-se o título de Patrimônio Cultural 
Brasileiro. O diploma legal demonstra lacunas regulamentadoras para questionamentos como os trazidos neste trabalho. Ao que parece, o registro 
funciona apenas como um instrumento identificador, de indexação dos elementos a serem resguardados como componentes da cultura brasileira. 
Para as demandas das sociedades atuais, o instrumento ainda precisa ser mais bem constituído e formado. Nesse sentir, Mário Pragmácio Telles 
corrobora a afirmação aqui trazida de que o registro funciona mais como um instrumento identificativo, ao mostrar que

[...] ao se fazer uma análise minuciosa desse instituto, verifica-se que o Decreto que o regulamentou não transformou o registro em um instrumento 
de proteção conforme está disposto na Lei das Leis, mas tão somente em uma ferramenta de identificação, guardando poder bastante limitado para 
se proteger o patrimônio cultural imaterial. Na verdade, o registro, em si, não é satisfativo, ou seja, necessita de outros instrumentos de salvaguarda 
para proteger o patrimônio cultural imaterial eficazmente (TELLES, 2007, p. 52). 

Em que pese tais lacunas, atualmente, no ordenamento jurídico brasileiro, demonstra-se que o registro da favela enquanto Patrimônio Cul-
tural Imaterial é hipótese menos burocratizante no que diz respeito ao diálogo com políticas públicas urbanísticas de melhorias das condições de 
habitação e de saneamento básico. Diferentemente do que ocorre com o tombamento, o Decreto-lei n° 3.551/00 não determina obrigações de não 
fazer para os proprietários dos bens registrados, e sua própria natureza imaterial lhe concede uma mutabilidade no tempo e sua transfiguração que 
dialogam com a própria ideia de favela: do improviso, da criação e das mudanças constantes. Além disso, o registro também não traz um dever 
expresso de manutenção das características físicas desses bens que foram registrados. Compõe a dinâmica expressiva do bem imaterial a constante 
mutação e agregação de novos elementos.

A dimensão imaterial do patrimônio possui características diferenciadas de sua versão material. Destacam-se a dinamização do bem imaterial 
– uma vez que o patrimônio imaterial sofre constante mutação em virtude dos elementos inovadores que são incorporados em seu aspecto – e a
paradoxalmente mais visível que é a intangibilidade, ou seja, a natureza incorpórea do bem – apesar de se manifestar, quase sempre, materialmente.
[TELLES, 2007, p. 46].

Logo, o registro do lugar de uma favela brasileira enquanto Patrimônio Cultural Imaterial mostra-se uma medida protecionista mais dialó-
gica e harmônica com medidas de urbanização e melhorias das condições de moradia ali existentes bem como se coaduna melhor com a percepção 
de favelas como espaços em constante modificação. Para fins do Direito do Patrimônio Cultural, não haverá nenhuma violação ao lugar registrado 
da favela brasileira na hipótese de o Poder Público promover medidas de melhorias de habitação e urbanismo no local. O registro, apesar de se 
mostrar lacunoso enquanto instrumento jurídico protecionista, atualmente é o instrumento que, além de permitir um diálogo com o direito social 
à moradia de modo menos burocratizante, independente de comunicações ao Poder Público como ocorre no tombamento, dialoga melhor com a 
acepção do que seja uma favela: construção mutável no tempo e no espaço.  

No entanto, mais um raciocínio crítico acerca dessa hipótese merece lugar. Uma vez registrada determinada favela na categoria de Lugar 
e, considerando-se que as externalidades negativas decorrentes do uso e ocupação irregulares do solo no local fossem tais que o Poder Público 
deliberasse pela remoção desta favela e realocação dos moradores em um complexo habitacional, o primeiro questionamento a se fazer é: será 
possível a remoção de tal favela daquele espaço geográfico na qual se encontra para fins de políticas públicas de reassentamento e urbanização? O 
Decreto e a própria Constituição da República são omissos quanto a tal questionamento. Diferentemente do tombamento, aqui, é possível refletir-
-se sobre a simbiose existente entre o locus no qual a favela se encontra e a manifestação cultural que ela produz. Para que ela seja favela, é preciso
que esteja alocada em morros e aglomerados urbanos? Desnaturaria a sua ideia de favela caso os moradores fossem transferidos para complexos
habitacionais? Trata-se de questões que merecem a reflexão e o estudo sobre o tema.

O que se pretende aqui defender não é a inviabilidade da proteção jurídica das manifestações culturais oriundas das favelas e o seu próprio 
locus. Pretende-se propor uma reflexão sobre o quanto nossa legislação encontra-se defasada, lacunosa e incapaz de atender as demandas atuais. 
Proteger e resguardar que as gerações futuras tenham acesso tanto às manifestações culturais das favelas quanto ao próprio local onde elas se ins-
talam é dever não apenas da comunidade, mas, e principalmente, do Poder Público, conforme dispõe o Art. 216, §1°, da Constituição da República. 
Trata-se, inclusive, de um exercício do que se denomina por “cidadania cultural”. 

A consagração da cidadania cultural como atitude permanente figura no texto original da Constituição, mais precisamente na ordem para o poder 
público obter a “colaboração da comunidade” relativamente aos atos de promoção e proteção ao patrimônio cultural brasileiro, o que deve ser feito 
por distintos meios (Art. 216, §1º). Em outras palavras, trata-se de um reconhecimento à comunidade como partícipe da política cultural, o que não 
elimina as ações individuais, expressamente cidadãs, como as referidas em vários dispositivos constitucionais que, nesse aspecto, passam a ser 
destacados na sequência ordinal em que aparecem, a começar pelo Art. 5º, LXXIII. (CUNHA FILHO, 2018, p. 105-106). 

para decidir sobre a revalidação do título de “Patrimônio Cultural do Brasil”.
Parágrafo único.  Negada a revalidação, será mantido apenas o registro, como referência cultural de seu tempo.
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Historicamente, o Poder Público vislumbra as favelas brasileiras como um problema a ser solucionado, desde o princípio do processo de 
favelização no Brasil: “[d]o ponto de vista do governo, todavia, as favelas sempre foram vistas não como solução, mas como problema. Desde o 
aparecimento das primeiras favelas por volta de 1930, 1940, a política oficial tem sido uma indisfarçada repressão dos migrantes e a prevenção 
da melhoria ou expansão das favelas.” (PERLMAN, 1977, p. 239). Políticas públicas higienistas são medidas adotadas pelo Poder Público desde 
o surgimento das favelas em razão das condições de habitação ali existentes: “[a] favela passa, então, a ocupar o primeiro lugar nos debates sobre
o futuro da capital e do próprio Brasil, tornando-se alvo do discurso de médicos higienistas que condenam as moradias insalubres.” (VALLA-
DARES, 2005, p. 28).

Porém, possíveis e futuras políticas públicas de remoção destas e de sua transferência para outros locais ocasionarão perdas relacionadas 
à promoção cultural e também colocarão a população ali residente distante dos principais centros urbanos, o que trará consequências de natureza 
social.

A localização das favelas (...) põe seus moradores próximos dos melhores mercados de trabalho e lhes oferece múltiplas oportunidades para bis-
cates quando estão desempregados ou apertados por dinheiro. Também os coloca no próprio centro de enorme variedade de serviços e benefícios 
urbanos: clínicas médicas gratuitas, serviços sociais, mesmo escolas, às vezes. Dá-lhes uma sensação de estar perto do “movimento”, que constitui 
uma de suas motivações para migrar, assim como uma das satisfações que encontram na vida da cidade. (PERLMAN, 1977, p. 236). 

Assim, postula-se pelo fomento de políticas públicas de erradicação da pobreza e de melhorias das condições de moradia no próprio locus 
onde tais favelas se encontram. A motivação do registro das favelas como Patrimônio Cultural Imaterial, na categoria de Lugar, tem relação direta 
com as características do local onde ela está instalada. As práticas culturais somente se desenvolvem em tal locus em razão dessas mesmas carac-
terísticas que servem de fomento para o seu registro. Atrelado a uma possível e futura transferência desses moradores para um conjunto habita-
cional criado pelo Poder Público, por exemplo, há o risco da perda da criação, manutenção e efervescência culturais ali existentes. A Via Sacra da 
Rocinha, por exemplo, foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Município do Rio de Janeiro, também, em razão das peculiaridades de sua 
realização no locus da favela, pelas vielas do local. 

 Pondera-se, apenas, que o Poder Público tenha um olhar quanto a áreas de riscos. Nesses casos, em que pese o registro das favelas como 
Patrimônio Cultural, caberá aos gestores públicos deliberarem para uma futura remoção deste lugar para outro de modo que se preserve determi-
nadas características promotoras do processo criativo e cultural existentes no locus da favela. 

5  Considerações Finais

 A proteção jurídica do espaço onde as favelas brasileiras se alocam, seja por meio do tombamento ou do registro, é uma necessidade para 
um País como o Brasil. Conhecido por suas paisagens recortadas por elas, bem como pelas inúmeras manifestações culturais nascidas em suas 
vielas, proteger tais locais significa proteger o berço de muitas manifestações culturais. A particularidade dessa proteção em matéria de patrimônio 
cultural esbarra em uma outra necessidade pública que também marca nosso País, especialmente dentro das favelas: as melhorias nas condições 
de moradia. 

O ordenamento jurídico brasileiro precisa rever sua legislação a fim de capacita-la para demandas como esta. Como se viu, tanto o tomba-
mento como o registro dos lugares (espaços físicos) das favelas são hipóteses juridicamente possíveis. O registro mostra-se como a hipótese mais 
dialógica e concordante com a ideia/concepção de favelas enquanto lugares por se coadunar com a sua mutabilidade no tempo e no espaço. No 
entanto, o diálogo dessa proteção com as questões de políticas de moradia também se mostra imprecisa e lacunosa.

Nesse sentido, postula-se pela possibilidade, e mais ainda, pela necessidade, de se proteger os lugares das favelas enquanto Patrimônio Cul-
tural. A não proteção desse locus pode levar à uma perda de produção cultural. O registro das favelas na categoria de lugares, por meio do Decreto 
n° 3.551/00, dicção do Art. 1°, §1 item IV, mostra-se como a melhor hipótese jurídica apesar das dificuldades existentes em diálogo com políticas 
públicas de moradia. Desse modo, é necessário um esforço dos operadores e estudiosos do direito em refletir sobre demandas como essa a fim de 
se buscar melhorias em nossa legislação. 
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INSTRUMENTOS LEGAIS DE TUTELA DO PATRIMÔNIO CULTURAL EDIFICADO NAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE PRESERVAÇÃO 

Maria Antônia Botelho de Resende*

Resumo

Na efetivação do Direito ao patrimônio cultural, reconhecido como direito fundamental, deve-se desenvolver e implantar propostas de gestão dos 
elementos culturais. Restaurar, proteger e preservar são obrigações impostas por lei ao poder público, além de constituir responsabilidade que 
recai sobre sociedade de forma geral. Escopo para a instituição de políticas de proteção patrimonial, como instrumentos previstos na Constituição 
Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, tombamento e o inventário são elementos relevantes para a tutela do patrimônio cultural, es-
pecialmente do patrimônio material, artificial ou construído. Levando em consideração o fato de que a política pública compreende decisões que 
visam solucionar problemas de interesse público ou realizar objetivos de interesse público e satisfação de necessidades sociais, é imprescindível 
ter o gestor previsões para a tutela do patrimônio cultural. No âmbito do patrimônio histórico-cultural, a elaboração da política pública de proteção 
patrimonial deve considerar o grau de importância que a sociedade /comunidade confere à sua história e aos elementos materiais e imateriais que 
a representam e perpetuam. O patrimônio cultural edificado se relaciona não somente aos anseios da população de preservação e conhecimento de 
sua história, mas encontra-se inserido no contexto socioambiental e urbano das comunidades. A gestão do patrimônio cultural construído através 
das políticas públicas é então desafio para o gestor público, prevendo a permanente análise de necessidades arquitetônicas, históricas e urbanísti-
cas, orçamentárias e exigências normativas.

Palavras-chave: patrimônio cultural; política pública; tombamento; inventário; gestor público.

1  Introdução

As mudanças paradigmáticas sociais provocam constantes e regulares modificações no direito e na sua forma de tutelar os diversos bens, 
seja eles materiais ou materiais, patrimoniais ou não patrimoniais, de caráter individual ou coletivo. Especificamente no âmbito da tutela dos di-
reitos. coletivos, encontra-se a proteção conferida pelo Direito Ambiental, com seus elementos, concepções e princípios próprios à proteção do 
bem coletivo, a saber, tanto o meio ambiente natural, quanto artificial, tanto os elementos naturais, quanto aqueles edificados, criados e construídos 
pelo ser humano. Assim, como nicho do Direito Ambiental, encontra-se o Direito do Patrimônio Cultural, que, além de se utilizar dos princípios, 
de várias normas protetivas elementos regulamentadores do Direito Ambiental, possui suas ferramentas específicas, destinadas à promoção e tutela 
do patrimônio histórico-cultural material e imaterial.       

Dentre os elementos que normatizam e tutelam o patrimônio cultural, são delimitados os instrumentos de tutela dos bens culturais. Os 
instrumentos que efetivamente podem ser entendidos como meios essenciais ou ferramentas de proteção do patrimônio histórico-cultural estão 
previstos em diplomas legais infraconstitucionais e a princípio, elencados na Constituição Federal de 1988. Escopo para a instituição de políticas 
de proteção patrimonial, como instrumentos previstos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, tombamento e o inventário são 
elementos relevantes para a tutela do patrimônio cultural, especialmente do patrimônio material, artificial ou construído. 

De acordo com o art. 216 da Constituição de 1988, o patrimônio cultural brasileiro será protegido por meio de inventários, registros, vigi-
lância, tombamento, desapropriação, além de ser possível a instituição e identificação de outros meios de acautelamento e preservação. E ainda, 
no seu art. 23, inciso III, a Carta Magna, impõe a proteção do patrimônio cultural a todos os entes da federação, outorgando-lhes a competência 
material relativa à proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, além dos monumentos, paisagens naturais 
notáveis e sítios arqueológicos. 
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Por sua vez, a legislação urbanística, caminha junto à legislação de tutela do patrimônio cultural apresentando relevantes elementos que de-
vem ser utilizados pelo gestor público de forma contínua e regular, permitindo a conjugação da preservação patrimonial com a sustentabilidade do 
núcleo urbano. Especificamente, o Estatuto da Cidade – lei 10.257/2001, aponta instrumentos que, mesmo sendo de caráter urbanístico, voltados 
ao ordenamento territorial, oferecem subsídios legais para a proteção do patrimônio cultural.

Vê-se que a relação entre a legislação e as políticas públicas é intrínseca, posto que, dentre outros aspectos que originam a formulação 
e execução das políticas públicas, tem-se a legislação como fator que subsidia a atuação do gestor público. Surgem então indagações acerca da 
efetivação da tutela patrimonial prevista na legislação por meio das políticas públicas culturais. No que diz respeito à preservação do patrimônio 
construído, questiona-se acerca das possibilidades e limites indicados na legislação quanto à utilização dos instrumentos normativos de tutela pa-
trimonial nas políticas públicas. 

2 Os Bens Culturais E Seu Valor Na Elaboração E Execução De Políticas Públicas

O patrimônio cultural ou histórico será assim considerado pelo valor que a comunidade lhe confere. Patrimônio cultural é, pois, o conjunto 
de bens que refletem a história, as tradições, os acontecimentos relevantes ou marcantes da sociedade. Assim, a designação e a aceitação do bem 
como pertencente ao patrimônio-histórico cultural não terá efetividade sem a participação da sociedade.

Outro grande avanço que se verifica é o do abandono dos conceitos de “excepcionalidade” e “monumentalidade” como pressuposto para o reconhe-
cimento de determinado bem como sendo integrante do patrimônio cultural nacional. De acordo com a nova ordem constitucional, não se pretende 
somente a proteção de monumentos e de coisas de aparência grandiosa. Busca-se a proteção da diversidade cultural brasileira em todos os seus mais 
variados aspectos, inclusive dos valores populares indígenas e afro-brasileiros (MIRANDA, 2006, p. 51)

A identificação do bem como dotado de valor cultural parte da comunidade, mas a adoção de ações concretas que permitirão a efetiva pro-
teção do bem é obrigação do Poder Público, que atua  cumprindo o dever que lhe é imposto pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, pode-se 
identificar o relevante papel que exerce o Poder Executivo, qual seja, a administração pública, na execução das políticas públicas de proteção do 
patrimônio cultural.

As políticas de patrimônio trabalham sempre com a dialética lembrar-esquecer: para se criar uma memória, privilegiam-se certos aspectos em de-
trimento de outros, iluminam-se certos aspectos da história, enquanto outros permanecem na obscuridade. No campo do patrimônio, os valores vão 
ser sempre centrais para se decidir o que conservar – que bens materiais representarão a nós e a nosso passado – bem como para determinar como 
conservar – que tipo de intervenção esses bens sofrerão para transmissão às gerações futuras.

Por isso, quando se pensa em conservar esse patrimônio, é preciso ter em mente que o objetivo não pode ser simplesmente manter a dimensão 
material daqueles bens, mas sim manter os valores por eles representados. Afinal, vão ser aqueles valores que, em última instância, fazem com que 
aqueles bens sejam considerados parte do patrimônio cultural. (CASTRIOTA, 2009, p.43)

Esta atuação não é exclusiva da administração pública, mas também cabe ao Poder Legislativo regulamentar e elaborar de leis protetivas. 
Sabe-se que a efetivação dos direitos reconhecidos na legislação se faz por meio da atuação da administração pública mediante elaboração e exe-
cução de suas políticas públicas. No caso da proteção do patrimônio cultural, surge de forma clara essa dimensão pública e a necessidade de se ter 
a participação e efetiva atuação do Poder Público na elaboração e execução de ações voltadas à preservação do patrimônio cultural.

A preservação do patrimônio cultural é uma das funções do Estado e um dever de toda a sociedade. Conforme inciso III, do artigo 23 da Consti-
tuição, é competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico 
e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis, os sítios arqueológicos. Ter competência comum, disposta no artigo 23, significa que 
todos os entes políticos são competentes e responsáveis pela proteção dos bens de interesse cultural. Suas ações administrativas e suas políticas de 
governo deverão passar, necessariamente, pela implementação de atos de preservação e valorização culturais. (ARROYO, 2009, p 71).

Na elaboração das políticas públicas é necessário levar em conta os mecanismos de definição, formação e elaboração, execução e aplicação, 
e por fim, avaliação, propiciando uma reflexão analítica acerca das questões propostas. E ainda, é preciso compreender e identificar os aspectos 
práticos relacionados à efetivação das políticas públicas para a satisfação das necessidades sociais, possibilitando o preparo prático para lidar com 
as mesmas, por meio do contato com experiências inovadoras que criam novas esferas públicas de negociação e de participação popular. Contudo, 
quando se considera o planejamento de políticas públicas, sua execução e continuidade, com certeza, há enormes dificuldades e problemas que 
tornam estas ações ineficientes, como a corrupção, a apropriação irregular dos recursos públicos, a administração de interesse privados mediante 
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uso da coisa pública em vários níveis. 

As políticas públicas ocupam um lugar central no mundo dos gestores públicos, fornecendo-lhes potencialmente tanto a legitimidade quanto os 
recursos de que necessitam para executar suas tarefas em um alto nível de inteligência, sofisticação e competência. No entanto, o processo de po-
líticas públicas é, em ocasiões, repleto de irracionalidade, inconsistências e falta de coordenação, que podem tornar-se grandes fontes de tensão e 
sofrimento para esses agentes. Em particular, se os gestores públicos não estiverem familiarizados com a natureza e o funcionamento do processo 
de políticas, eles podem não ser capazes de elaborar estratégias eficazes para influenciar sua direção e garantir que resulte em um conjunto inte-
grado de resultados. (WU, 2014, p. 13)

É possível identificar imediatamente que um dos principais problemas quanto à elaboração e execução de políticas públicas se refere à sua 
fragmentação institucional. Soma-se a esta circunstância, agravando-a inclusive, o fato de que as políticas públicas se prendem a ideologias e pro-
gramas políticos. As políticas públicas de proteção do patrimônio cultural não deixam de sofrer influências negativas destas dificuldades. 

Entretanto, prescindindo de uma análise da problemática diversa que se relaciona à questão e atendo-se à temática ora trabalhada, pode-se 
afirmar que o conhecimento, pelo gestor público, dos fundamentos normativos da tutela patrimonial, oferece suporte para o prosseguimento nas 
demais etapas deste processo. Assim, embora seja adequada, desejável e necessária a participação da inciativa privada na realização destas ações, 
seja por meio de associações, entidades não governamentais, entidades empresariais, deve o Poder Público cumprir obrigações previstas legal-
mente, atinentes à tutela dos bens culturais. As políticas públicas, então, apresentam diretrizes concretas para a proteção do patrimônio cultural e 
são ferramentas para a consecução da proteção dos bens patrimoniais. Devem, para que possam atuar nesse sentido, ser elaboradas tendo em vista 
parâmetros legalmente definidos.

3 Fundamentos Normativos Para A Proteção Do Patrimônio Cultural Construído

3.1  O Patrimônio Cultural Edificado

O patrimônio cultural é considerado como o conjunto de bens relevantes para a sociedade, seja no âmbito local, regional ou nacional e pode 
ser composto por bens de caráter imaterial ou material. Os primeiros referem-se às manifestações sociais e às suas formas de expressão, assim 
como ao modo de fazer e criar. O patrimônio material compreende os bens construídos, assim como é constituído pelos monumentos naturais. O 
patrimônio cultural construído é constituído por bens tangíveis. Na categoria de bens tangíveis destaca-se o patrimônio edificado, abarcando o 
conjunto de bens imóveis construídos pelo ser humano, incluídas as obras de arquitetura e também as cidades.

No patrimônio material encontram-se os bens edificados, bens criados, produzidos ou alterados pela ação humana, consubstanciando-se no 
patrimônio cultural construído, composto por bens tomados em conjunto, como no caso dos conjuntos arquitetônicos ou paisagístico, ou singular-
mente, indicando-se como exemplo uma edificação, praça, moradia ou via pública. Na visão atual e holística de tutela patrimonial, a busca pela 
proteção do patrimônio construído perpassa pela preservação de bens que expressam a diversidade histórico-cultural das comunidades.

Há algum tempo falar de patrimônio edificado seria falar de monumento histórico, de bens que, por serem únicos excepcionais, deveriam ser pre-
servados. Assim, entendia-se como patrimônio apenas edificações monumentais, como palácios e igrejas e aquelas ligadas à história dos grupos 
dominantes, como, por exemplo, as casas de personagens históricas importantes. Hoje, porém, com a mudança na maneira de se entender a cultura, 
o conceito de patrimônio também sofre uma ampliação.

Em primeiro lugar, ampliam-se os tipos de edificações que se pensa em preservar e se incluem no campo do patrimônio também edificações não 
monumentais: a arquitetura rural, as casas do homem comum, as fábricas e outras estruturas industriais. Em segundo lugar, muda aquela ideia de 
que só se deve preservar o que é muito antigo. Hoje se sabe que todos os períodos históricos são importantes e dignos de atenção.  Isto faz, por 
exemplo, com que no Brasil deixe-se de considerar como patrimônio apenas as edificações do nosso período colonial e se inclua aí a arquitetura do 
século XIX e mesmo a do Século XX. (CASTRIOTA, 2009, p. 44)   

Nesse sentido, a legislação pátria prevê a proteção do patrimônio cultural, mencionando-se, inicialmente, que a Constituição Federal, em 
seu art. 216, indica como bens a serem protegidos, 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. A Constituição indica instrumentos por 
meio dos quais o Poder Público e a comunidade promoverão a proteção de seu patrimônio, tais como inventários, registros, vigilância, tombamento 
e desapropriação, além de possibilitar outras formas de acautelamento e preservação. No que diz respeito à proteção do patrimônio cultural cons-
truído, há como formas legais de proteção, especificamente, o tombamento e o inventário. 
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3.2  Tombamento

O tombamento, chamado pelo Direito Ambiental de tombamento ambiental é utilizado para proteger tanto bens imóveis dotados de valor 
cultural como natural, proteção conferida, portanto, a monumentos naturais, sítios e paisagens notáveis, assim dotados pela natureza ou pela in-
tervenção humana. O termo tombar decorre dos atos de registro da administração portuguesa arquivados em local conhecido por Torre do Tombo, 
passando a ter o sentido de inventariar, arrolar.   Esta forma de proteção do patrimônio cultural, está regulamentada no Decreto-Lei nº 25/37. 

Destinado, em regra, à proteção dos bens materiais, o tombamento é restrição administrativa realizada pelo Estado, proibindo a demolição 
ou a modificação de prédios considerados como monumentos históricos. O Decreto-lei nº 25/1937, dispondo sobre o tombamento, ato adminis-
trativo de inscrição de um bem material em um dos Livros de Tombo, possui algumas disposições voltadas a regular exclusivamente a atividade 
da União, desta forma, aplicável ao tombamento de bem patrimonial a nível federal. Contudo, as disposições normativas do indicado decreto em 
geral se aplicam também às esferas estadual e municipal.

A competência para proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais 
notáveis e os sítios arqueológicos, bem como para impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor 
histórico, artístico ou cultural é comum entre todas as entidades políticas (art. 23, III e IV, da CRFB). (AMADO, 2003, p. 430)      

É importante salientar, inclusive, a possibilidade do tombamento mútuo, questão ainda discutida e não pacífica entre doutrinadores e ju-
risprudência, mas há entendimento no sentido de ser possível o tombamento de um mesmo bem por mais de uma entidade pública, o que exige a 
execução harmônica das políticas públicas conduzidas pelas entidades quanto ao tema.  Ressalta-se também a necessidade de elaboração e aprova-
ção de legislação regional ou local, tratando das especificidades e exigências da tutela patrimonial, seja municipal, seja estadual, o que se coaduna 
e ampara a descentralização administrativa que facilita a proteção do meio ambiente cultural, por meio, por exemplo, da criação de entidades 
políticas.

O coração deste “sistema municipal de preservação do patrimônio cultural” deve ser um órgão colegiado, com funções consultivas e deliberativas. 
Não lhe deve caber apenas a escolha dos bens culturais a serem preservados, deliberação e aprovação de tombamentos, de registros, como também 
dos projetos de reforma e eventuais demolições, além de outras atividades administrativas. Mas sua função primordial deve ser a definição das po-
líticas que tornem efetiva a proteção do patrimônio cultural, onde o tombamento e o registro signifiquem apenas o primeiro passo. (RODRIGUES, 
2009, p. 33).

Além disso, entende-se também que o Poder Judiciário pode impor ao ente público a obrigação de tombar o bem, hipótese que gera reflexos 
na formulação das políticas públicas de tutela patrimonial, devendo ser levado em consideração a imprevisibilidade de decisão judicial que de-
termina à administração pública esta obrigação de fazer, com as consequências advindas do seu não cumprimento, tais como imposição de multa 
cominatória, em fase de cumprimento da sentença.

Outros aspectos do tombamento devem também ser levados em conta na elaboração e execução de políticas públicas voltadas à proteção do 
patrimônio edificado. O tombamento poderá ser individual ou coletivo, envolvendo conjuntos arquitetônicos e/ou paisagísticos. E ainda, o tomba-
mento pode se dar de ofício, o que ocorre quando o bem é público. De outra forma, sendo o bem de propriedade particular, será voluntário, havendo 
o consentimento do proprietário, ou compulsório, determinado por ato que deflagra processo administrativo, que tramitando, deverá assegurar ao
proprietário o direito de defesa.

Tendo em vista que do ato de tombamento decorrem restrições ao direito de propriedade do titular do domínio, o procedimento administrativo 
deverá oportunizar ao proprietário do bem o devido processo legal, com direito à ampla defesa e ao contraditório, na forma da lei, sendo que a 
desobediência às deferidas garantias pode ensejar a nulidade do procedimento a ser declarada pelo Poder Judiciário, em ação própria, uma vez 
que o Poder Público está obrigado a seguir fielmente os ditames legais, estando, portanto, absolutamente vinculado às prescrições processuais. 
(MIRANDA, 2006, p. 121).

Como indicado, a relevante proteção conferida pelo tombamento decorre da situação na qual as coisas tombadas não poderão ser destruí-
das, demolidas ou mutiladas e no caso de restauração, reforma ou prática de atos de conservação, deve o proprietário pedir autorização ao órgão 
cultural que tombou o bem. Desta forma, o tombamento de bens patrimoniais edificados, singularmente considerados ou em conjunto, exige do 
gestor público a aplicação de recursos públicos consideráveis, mormente quando implicar na desapropriação do bem em questão. E ainda, ocorre 
ser necessário prazo dilatado para a vigência dos efetivos efeitos, pois a limitação administrativa em questão pode ser discutida judicialmente.
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3.3  Inventário

Além do tombamento, instrumento de proteção expressa e especificamente regulado por norma jurídica, tem-se o inventário, que deve ser 
delimitado por leis locais ou regionais e ainda, por atos normativos expedidos pelo ente público interessado, uma vez que não há norma jurídica de 
alcance geral regulando tal forma de proteção, isto é, no ordenamento jurídico brasileiro não há lei federal regulamentando o processo de proteção 
do bem por meio do inventário, assim como as delimitando as consequências jurídicas e efeitos decorrentes da aplicação desta forma de tutela pa-
trimonial. Contudo, como uma das mais antigas formas de proteção, o inventário tem sido utilizado há tempos como para proteção do patrimônio 
cultural brasileiro.

Quando a sociedade brasileira, através de seus intelectuais e lideranças, iniciou, nos anos 20 do século passado, a luta pela preservação do nosso 
patrimônio cultural, a preocupação com a institucionalização do inventário veio formalmente à tona. Aliás, a obrigatoriedade de inventariação 
dos bens culturais está presente em todas as tentativas de criação de uma legislação de proteção aos bens culturais do país anteriores à criação 
da SPHAN no ano de 1937, como nos anteprojetos de lei dos deputados federais Luis Cedro (1923), Augusto de Lima (1924), José Wanderlei de 
Araújo Pinho (1930) e da comissão criada para este fim pelo Governo do Estado de Minas. (MIRANDA, 2018, p.1)

O inventário é utilizado para identificação e registro dos bens culturais, adotando, dentre outros, critérios de natureza histórica, artística, 
arquitetônica, sociológica e antropológica, devendo os órgãos públicos realizar o inventário de bens que sejam relevantes, do ponto de vista histó-
rico cultural, em âmbito nacional, regional ou local. Importa em ato administrativo declaratório, pois tem-se o reconhecimento, pelo Poder Público 
da importância de determinado bem. Os bens inventariados gozam de proteção a fim de evitar o seu perecimento ou degradação e com objetivo 
de promover sua preservação, segurança e divulgar a sua existência, conforme previsto no art. 38, § 2º, lei 11.904/2009 – Estatuto dos Museus.

Não há atualmente, conforme exposto, lei nacional própria regulamentando o processo e os efeitos decorrentes do inventário, fato que difi-
culta a efetiva tutela do patrimônio inventariado. Entretanto, a Constituição de 1988 prevê o inventário como instrumento de proteção cuja aplica-
bilidade independe do tombamento. Assim, inventariado o bem, torna-se este juridicamente reconhecido pelo seu valor cultural e sua preservação 
para as presentes e futuras geração é medida que se impõe, advindo consequências jurídicas para o proprietário do bem e para o Poder Público 
quanto à necessidade de conservá-lo. O bem inventariado deve ser conservado pelo proprietário e ter sua preservação respeitada, somente poderão 
ser destruídos ou alterados mediante autorização do órgão que exerce a tutela jurídico-administrativa, ao qual cabe o exercício da vigilância sobre 
o bem protegido.

Tais restrições se coadunam com o princípio constitucional da função sociocultural da propriedade e ainda com o Novo Código Civil, que estabele-
ce que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, 
de conformidade com o estabelecido em lei especial, o patrimônio histórico e artístico (art. 1228, § 1º).

Por isso, independentemente de tratar-se de bem público ou privado, os bens culturais inventariados passam a ser considerados pela doutrina mais 
moderna como sendo bens de interesse público, sujeitos a um especial regime jurídico e de poder de polícia. (MIRANDA, 2018, p. 1)

A adoção do inventário como instrumento protetivo não exige do administrador despesas além das regulares, mas confere proteção em me-
nor grau que o tombamento. De outra forma, o inventário é instrumento à disposição do gestor de manejo facilitado na elaboração das pertinentes 
políticas públicas.  Deve o gestor público, por meio dos atos normativos emitidos, regulamentar e detalhar as hipóteses e aplicação do instrumento 
do inventário, sem colidir com as normas jurídicas vigentes, especialmente no que diz respeito às normas que garantem o direito à propriedade, 
mas que também condicionam seu uso e fruição à função sociocultural do bem.

3.4  O Estatuto Da Cidade

O planejamento urbano, como instrumento de ordenamento do território, também é importante meio de proteção do patrimônio cultural, 
sendo essencial à política pública municipal.  Desta forma, a lei 10.257/2001 – Estatuto da Cidade – propicia uma variada gama de instrumentos 
para a atuação urbanística do Poder Público. São instrumentos que, mesmo sendo de caráter urbanístico, voltados ao ordenamento territorial, ofe-
recem subsídios legais para a proteção do patrimônio cultural. O planejamento físico-territorial contribui para a conservação do patrimônio de uma 
comunidade, pois o patrimônio compreende não somente bens de valor excepcional, mas outros bens que apresentam interesse histórico-cultural, 
inseridos em um novo urbanismo que busca focos diferentes, na diversidade sociocultural. 
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Nesta visão, a conservação do patrimônio arquitetônico constitui um dos objetivos maiores do planejamento das áreas urbanas e do planejamento 
físico-territorial, apontando a necessidade de um diálogo permanente entre conservadores e planejadores. Ao urbanismo então, cabe compreender 
as diversidades locais, não encarando os diversos lugares da cidade sob uma mesma ótica, mas sim, reconhecendo que os diversos valores que 
envolvem o patrimônio arquitetônico devem conduzir à fixação dos objetivos e das regras particulares de organização dos conjuntos urbanos não 
apenas sobrepondo às normas gerais de planejamento. (ARAÚJO, 2009, p. 63)

O Estatuto da Cidade indica instrumentos (art. 4º) para o desenvolvimento de ações urbanísticas que cabem precipuamente à administração 
pública. De início, destacam-se os instrumentos de planejamento, apontando, sobretudo, o planejamento municipal. Logo, o ordenamento territo-
rial e a participação da sociedade são imprescindíveis à tutela patrimonial. Como instrumento de planejamento territorial urbano tem-se o Plano 
Diretor voltado a definir o mapeamento e zoneamento urbanos, que pode ser elaborado e executado tendo em vista, além de outros aspectos urba-
nos, a proteção do patrimônio cultural. Além disso, há a previsão da disciplina do parcelamento, uso e ocupação do solo, acrescida do zoneamento 
ambiental. 

Há também relevantes instrumentos, políticos e jurídicos, que permitem o incentivo à tutela patrimonial ou impõem maior regulamentação 
favorável à tutela patrimonial, sendo a transferência do direito de construir, o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios de áreas ou bens 
culturais protegidos, o estudo prévio de impacto ambiental e o estudo prévio de impacto de vizinhança. Acrescida a tais instrumentos, menciona-se 
também a gestão democrática da cidade com a realização de debates, audiências e consultas públicas.     

Na abordagem das possibilidades permitidas pela legislação atual ao gestor público quando da elaboração de políticas públicas de proteção 
do patrimônio cultural material, deve-se ir além dos instrumentos delimitados propriamente como instrumentos de proteção do patrimônio cul-
tural. Constata-se que a legislação urbanística caminha junto à legislação de tutela do patrimônio cultural apresentando relevantes elementos que 
devem ser utilizados pelo gestor público de forma contínua e regular, permitindo a conjugação da preservação patrimonial com a sustentabilidade 
do núcleo urbano.

4 A “Pensão Tormin” E A Atuação Do Ministério Público De Minas Gerais  

Como exemplo da premente necessidade de elaboração e execução de políticas públicas eficazes à proteção do patrimônio cultural, mor-
mente dos bens culturais edificados cuja relevância tem alcance regional e local, há a atuação do Ministério Público de Minas Gerais em âmbito 
extrajudicial e judicial. O caso da “Pensão Tormin”, imóvel urbano edificado na primeira metade do século XIX e localizado no centro da cidade de 
Araxá-MG, ilustra a ineficácia de gestões públicas que promovem a proteção de patrimônio cultural construído em maior ou menor grau, mas que 
são perpassadas por fatores que ocasionam a redução, descaracterização ou perda do patrimônio cultural edificado, seja pela ausência de politica 
pública efetiva, seja devido à execução de políticas orientadas por valores voltados à tutela patrimonial restrita.    

No caso ora abordado, noticiou-se a emissão de alvará pela municipalidade para a demolição do imóvel em questão, indicado como bem 
inventariado, sendo então proposta pelo Ministério Publico de Minas Gerais, após infrutíferas tentativas de se garantir a tutela patrimonial em âm-
bito extrajudicial, ações civis públicas1 com a finalidade de obtenção de declaração da relevância cultural do bem imóvel conhecido como “Pensão 
Tormin”, bem como a fim de obrigar proprietário e Poder Público à adoção de ações destinadas a recuperar e preservar o indicado bem imóvel2.      

Localizado no centro da cidade, o imóvel teve seu valor cultural apontado em diversos documentos e laudos técnicos e é conhecido como 
antiga Casa de Dona Beja - personalidade influente que viveu em Araxá no século XIX. As características arquitetônicas atuais apresentadas pelo 
imóvel são de arquitetura eclética, guardando ainda a fachada frontal elementos que remetem à data de sua construção. Denota-se, portanto, que 
o imóvel possui relevância arquitetônica, histórica, paisagística e afetiva, ressaltando que fora identificado como bem inventariado, ou seja, re-
conhecido como pertencente ao patrimônio cultural de Araxá. Contudo, em análises realizadas em momentos diversos, o COMPAC – Conselho
Municipal do Patrimônio Cultural de Araxá, deliberou favoravelmente à demolição do bem.

1  Processos nº 0052269-73.2011.8.13.0040 (Ação Cautelar, distribuída em 18/04/2011) e processo nº 0061583-43.2011.8.13.0040 (Ação Civil Pública, distribuída em 
19/05/2011), propostas pela 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Araxá.
2  Julgados improcedentes os pedidos em 16/06/2018, foi interposto recurso de apelação (processo nº 1.0040.11.006158-3/005) em atuação conjunta com a 
Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico, sendo proferida decisão (publicada em 21/10/2018) em caráter liminar pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais concedendo efeito suspensivo à apelação interposta pelo MPMG em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na 
ação principal e extinguiu sem resolução do mérito a ação cautelar preparatória.
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 Figura 1- Pensão Tormin: segundo imóvel localizado da esquerda para direita. Arquivo da Fundação Cultural Calmon Barreto – Araxá/MG

 Figura 2 – Pensão Tormin: segundo imóvel, localizado da esquerda para direita, ao fundo da praça Coronel José Adolfo. Arquivo pessoal.

O caso em questão aproxima-se de várias situações vivenciadas em núcleos urbanos de médio e pequeno porte, que não são especificamente 
cidades históricas ou não possuem o turismo como único ou maior fator de geração de renda e movimentação da economia local, embora sejam 
dotados de bens edificados de valor histórico-cultural que devem ser objeto das políticas públicas de tutela patrimonial. Continuamente, a neces-
sidade de preservar o patrimônio edificado entra em conflito com a implantação de atividades comerciais e industriais nem sempre ordenadas, 
com atividades de reurbanização promovidas pelo poder público e se choca, inclusive, com as demandas sociais que postulam a modernização do 
espaço urbano em um sentido excludente da preservação patrimonial.   

5 Conclusão

O meio ambiente equilibrado é direito da coletividade reconhecido por princípios que embasam as regras jurídicas e fundamentam a orde-
nação das relações sociais, assim como pelas normas constitucionais e infraconstitucionais. Inserido no conceito de meio ambiente e no conjunto 
de bens ambientais encontra-se os bens que constituem o patrimônio cultural e, por sua vez, o patrimônio cultural construído, composto pelos bens 
edificados, tomados individualmente ou em conjunto. 

De acordo com o que foi constatado, especificamente quanto ao fundamento normativo para o desenvolvimento de políticas públicas para a 
proteção do patrimônio cultural construído, há, inicialmente e de forma fundamental, as disposições as disposições da Constituição Federal/1988, 
que outorga a todos os entes públicos a competência material, ou seja, executiva, para a proteção do patrimônio cultural. Além disso, prevê, no âm-
bito dos direitos sociais, instrumentos de efetivação da tutela patrimonial, ressaltando-se no caso da tutela do patrimônio construído, o tombamento 
e o inventário. Indo além dos instrumentos delimitados à proteção do patrimônio cultural, encontram-se as disposições normativas do Estatuto da 
Cidade, norma que, por sua natureza urbanística, atua notadamente em sentido preventivo, qual seja, na ordenação do planejamento territorial e 
ocupação dos núcleos urbanos, e por isso, apta a oferecer proteção ao patrimônio cultural edificado.  
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Verifica-se, portanto, que na elaboração e execução de políticas públicas, deve o gestor considerar a instituição de mecanismos voltados 
à tutela patrimonial, nos termos em que prevê, determina e possibilita a legislação vigente. Diante do fato de que a política pública compreende 
decisões que visam solucionar problemas de interesse público ou realizar objetivos de interesse público e satisfação de necessidades sociais, é im-
prescindível ter o gestor previsões para a tutela do patrimônio cultural. No âmbito do patrimônio histórico-cultural, a elaboração da política pública 
de proteção patrimonial levará em conta especialmente o grau de importância que a comunidade confere à sua história e aos elementos materiais 
e imateriais que a representam e perpetuam, sem desprezar as relações de poder entre Estado e sociedade que marcam as políticas públicas. 

Restaurar, proteger e preservar são obrigações impostas por lei ao poder público, além de constituir responsabilidade que recai sobre so-
ciedade de forma geral. Na efetivação do direito ao patrimônio cultural, reconhecido como direito fundamental, deve-se desenvolver e implantar 
propostas de gestão dos elementos culturais. A utilização adequada do instrumento normativo para a proteção do patrimônio cultural na elaboração 
e execução da política pública é uma dos fatores de efetivação do direito à preservação da história. É certo que diversas variáveis devem ser levadas 
em conta na total consecução da proteção patrimonial, mas a identificação do instrumento normativo pertinente é uma das facetas a ser observada 
pelo administrador público. Desta forma, detectando questões e problemas que envolvem os instrumentos de proteção do patrimônio cultural e 
políticas públicas de caráter cultural, nota-se que o debate crítico do tema é essencial para consolidação da proteção dos direitos coletivos, espe-
cialmente no que diz respeito à proteção dos bens patrimoniais.
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O ABANDONO DO PATRIMÔNIO CULTURAL TUTELADO E A RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO

THE ABANDONMENT OF THE PROTECTED CULTURAL HERITAGE AND THE CIVIL LIABILITY FOR 
OMISSION

Bruno Zanatta Abrahão1∗

Resumo

Apesar de toda a carga teórica protetiva presente nos sustentáculos jurídicos direcionados ou incidentes na resguarda cultural, razões práticas e 
legais propiciam uma série de impunidades frente a uma gama de eventos que atentam contra o patrimônio cultural brasileiro, valendo destacar o 
número crescente de casos noticiados de abandono indiscriminado de bens tombados sob a chancela protetiva de proprietários particulares, siste-
mática muito utilizada como manobra supressora das restrições e limitações que acabam sendo impostas pelo referido instituto acautelador. Nesse 
sentido, não parece forçoso constatar que os casos de omissão são muito mais complicados de individualizar e identificar quem atenta contra o 
patrimônio cultural, dificuldade que repercute diretamente na precariedade dos informes legais direcionados à matéria, em especial no âmbito da 
responsabilidade civil. Situação que é ainda agravada pelo pendor de objetivação da responsabilidade civil atribuída ao Estado brasileiro. Consi-
derando que o Estado e o particular são chamados a responder conjuntamente pelo dano ocasionado exclusivamente pelo último na esfera cultural, 
conforme aceito por parte da jurisprudência e da doutrina, abre-se a possibilidade dessa responsabilidade vir a ser objetiva para a administração 
pública e subjetiva para o pólo privado. Diante da supracitada ambientação oriunda das inexatidões normativas que rondam a reparação das refe-
ridas lesões omissivas ao patrimônio cultural tutelado, questão que engloba o abandono e descuido com imóveis tombados, preocupa a possibili-
dade de que tais modalidades distintas de persecução de responsabilidades possam dissipar a gravidade dos prejuízos causados pelos proprietários 
particulares que assim optam por agir.

Palavras-chave: Patrimônio cultural; Tombamento; Omissão; Responsabilidade civil.

Abstract

In spite of all the theoretical protective load present in the legal bases directed to or incidental to the cultural protection, practical and legal reasons 
give rise to a series of impunity in the face of a range of events that threaten the Brazilian cultural heritage, highlighting the growing number of 
reported cases of indiscriminate abandonment of properties subject to the tombamento (a kind of administrative act of cultural protection) under 
the protective guardianship of private owners, systematically used as a maneuver to suppress the restrictions and limitations that end up being im-
posed by the said institute. In this sense, it does not seem necessary to verify that the cases of omission are much more complicated to identify those 
who threaten the cultural heritage, a difficulty that directly affects the precariousness of the legal parameters directed to the matter, especially in 
the scope of civil liability. This situation is further exacerbated by the tendency of objectification of civil liability attributed to the Brazilian State. 
Considering that the State and the private are called to jointly respond to the damage caused solely by the latter in the cultural sphere, as accepted 
by jurisprudence and doctrine, opens the possibility of such liability becomes objective for public administration and subjective for the private 
pole. In view of the mentioned environment arising from the normative inaccuracies surrounding the reparation of the mentioned omissive lesions 
to the protected cultural heritage, a question that includes the abandonment and neglect of properties affected by the tombamento, it is concerned 
that such distinct modalities of pursuit of liability may dissipate the severity of the damages caused by private owners who so choose to act.

Keywords: Cultural heritage; Administrative act of cultural protection; Omission; Civil liability.
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1. Introdução

A presente proposta fixa pertinência na inexatidão que surge do modelo de responsabilidade civil adotado para os prejuízos originados pela 
omissão ou passividade do detentor privado de bem cultural tutelado, mormente à abdicação de propiciar a devida proteção, manutenção e conser-
vação do bem cultural, inoperância que acaba repercutindo em um dano.

Conforme buscar-se-á discorrer, as atitudes lesivas por omissão ao patrimônio cultural tombado afloram de uma dupla persecução de 
responsabilidades com o necessário chamamento da administração pública, razão ela qual, resta configurada uma dinâmica de difícil aferição. 
Ademais, agravando a situação, uma vez configurado um dano ao patrimônio cultural por omissão, muitas dúvidas e discussões emergem da ne-
cessidade de definir se esta responsabilidade civil deve seguir os moldes da vertente subjetiva ou objetiva.    

Posto isso, no que concerne o direcionamento geral do recorte em proposição, este se aterá nos enformes da administração pública na con-
formação interventiva para a proteção dos bens culturais tombados pertencentes a particulares. Conforme será abordado, é nesta relação/embate 
entre o público e o privado onde frequentemente frutificam casos em que uma gama de interesses oponíveis acaba por afetar negativamente o 
patrimônio cultural tutelado.

Assim, por uma questão de adequação temática, dedicar-se-á o enfoque do presente estudo aos imóveis detentores de relevância cultural, 
muito devido à constatação de que esses bens são os alvos prioritários das políticas de acautelamento e proteção do patrimônio cultural, em espe-
cial quando se analisa as concretizações advindas por intermédio do tombamento. Junto a isso, tal contexto destaca de forma evidenciada o vínculo 
envolvendo as esferas de interesse público e privado, ralação que frequentemente frutifica os descasos omissivos em apreciação. 

Logo, o que se pretende extrair em parâmetros globais de resultado analítico reside na possibilidade de fundamentar a aferição de que apesar 
da relevância do patrimônio cultural ser fruto de afirmativa constitucional, o Brasil remanesce defronte um arcabouço legal precário e carente de 
especificidade instrumental para lidar e reprimir concretamente possíveis descasos e abandonos propositais com o patrimônio tombado sob a tutela 
de particulares. Perspectiva que pode direta ou indiretamente ser afetada pelos rumos tracejados para a responsabilidade civil. 

Inicialmente, cumpre tecer algumas breves considerações acerca da construção histórica da responsabilidade civil, especialmente no que 
se refere a sua vertente extracontratual do Estado, fator que se faz necessário em virtude da relação em apreciação, qual seja, a de que as prerro-
gativas do acautelamento do patrimônio cultural suscitam uma gerência mista entre a administração pública e os particulares. Da mesma forma, 
reluz incoerente não aferir as nuances que circundam a denominada responsabilidade objetiva, pois como buscar-se-á corroborar, a modalidade de 
imputação apartada do elemento culpa comporta certos aspectos que suscitam uma gama de discordâncias por parte da doutrina.  

2. Breve Análise Contextualizada Da Responsabilidade Civil

A responsabilidade civil constitui um ramo do direito revestido por uma dinamicidade inerente, sempre em transformação, as suas concei-
tuações e âmbitos de aplicação variam respondendo diretamente aos anseios sociais de sua época. Grande ilustrar dessa afirmação, traduz-se no 
apontamento de que a responsabilidade civil remonta suas origens para tempos anteriores a sua observância como instituto autônomo de direito. 
Segundo os ensinamentos de A. Santos Justo (2006, p. 120), em termos primitivos a responsabilidade civil esboçava-se em um contexto de vin-
gança coletiva, antes mesmo de qualquer regulação estatal.  

De forma mais clara, o que se preceitua mutável e de constante adaptação interpretativa na responsabilidade civil não diz muito respeito a 
necessidade de reparação do dano causado injustamente, tal aferição não se traduz em grandes problemáticas, já que a noção de responsabilização 
é indissociável da consciência coletiva e da vida em sociedade. Assim, resta assumir que a variabilidade que interessa, encontra-se situada na ma-
neira com que o dano causado é reparado e a quem este pode ser imputado. 

Questões que justificam a importância dos prévios delineamentos a serem considerados nos dois próximos subitens, os quais respectiva-
mente versarão sobre a responsabilidade civil extracontratual do Estado e a responsabilidade civil objetiva. Portanto, conforme será clarificado 
na sequência, a análise desses pontos diferentes, já que a responsabilidade do Estado enforma um pólo em que podem ser atribuídas responsabi-
lidades, seja gerando um dever de indenizar, enquanto no tocante a responsabilidade ser objetiva ou subjetiva, diz respeito tão somente a forma 
com que essa persecução atributiva se dará, mediante a averiguação do elemento culpa ou não, se faz de extrema importância para um melhor 
entendimento das tratativas subsequentes envolvendo a tutela cultural.  
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2.1.  Aspectos Informadores Da Responsabilidade Civil Extracontratual Do Estado 

Apesar de aludido que a responsabilidade civil de modo geral não é uma vertente legal de remonte moderno, ao se considerar especifica-
mente a responsabilidade civil do Estado constata-se o contrário. Conforme direciona António Menezes Cordeiro (2010a, p. 883) no tocante ao 
momento de insurgência do viés responsabilizador do Estado, afere-se que o mesmo, como fenômeno constatável, é relativamente recente. 

A questão que se prega, justificando tal advento tardio da responsabilidade estatal, se conforma principalmente na ideia dominante inicial 
de irresponsabilidade irrestrita do Estado. Nesse período, predominava a noção de que o agir baseado no interesse coletivo, por si só, desoneraria 
o Estado de responsabilização por ser incapaz de gerar prejuízos (CARVALHO NETO, 2014, p. 51), por conseguinte, seria uma espécie de legiti-
mação dos danos ocasionados por este (CORDEIRO, 2010a, p. 884).

Passado esse primeiro momento de irresponsabilidade ampla do Estado, em seguida se evidencia a consolidação de uma fase intermediária. 
A responsabilidade adentra na esfera pública, mas sua incidência afeta indiretamente a figura estatal, uma vez que, esta limitava-se à figura do 
funcionário público. Apesar dessa notável mitigação da inatingibilidade estatal, considera-se que inegavelmente o contexto ainda se encontrava 
longe do ideal (CORDEIRO, 2010a, p. 888-889). 

Na sequência, culminando no ápice da tendência atributiva de responsabilidade civil diretamente ao Estado, a evolução do direito culmina 
em um terceiro momento, o qual vige atualmente. Agora, o Estado responde diretamente aos anseios sociais, não podendo ser mais negado a sua 
passibilidade de vir a responder a um dano que por sua ação ou omissão restou configurado.

Assim, conclui-se pela vinculação obrigatória da possibilidade de imputação da responsabilidade civil direta ao Estado com o advento do 
ideal de Estado Democrático de Direito (CARVALHO NETO, 2014, p. 2). Conclui-se que sem o mesmo, resta esvaziada a gama de fundamentos 
viabilizadores de que ações ou omissões estatais possam vir a ser censuradas, por conseguinte, devidamente reparadas.

Ocorre que, uma das grandes problemáticas insurgidas da nova demanda por responsabilização do Estado reside na dispersão da responsa-
bilidade civil do Estado como um todo, a qual dificilmente depara-se com um caráter fundamentador singular (CARVALHO NETO, 2014, p. 186). 
Excetuando um único dispositivo constitucional, no Brasil ainda não se implementou um suporte normativo direcionado exclusivamente para a 
responsabilidade civil estatal, razão pela qual, guardadas as determinações genéricas e pouco incisivas do §6° do artigo 37 da Constituição Federal 
de 1988, o assunto resta limitado às interpretações doutrinárias e jurisprudenciais.

Dito isso, conforme será visto mais adiante, tal contexto de insuficiência da responsabilidade civil do Estado é ainda agravado no seu viés 
extracontratual por omissão. Quanto as nuances do mesmo, destaca-se a passividade comportamental da administração pública, ou seja, a possi-
bilidade de afloramento de danos a partir de uma omissão, fator que congrega algumas variáveis como a inoperância, inércia, inação e a demora 
(CARVALHO NETO, 2014, p. 1). 

Junto a isso, considerando a abordagem da responsabilidade baseada na omissão, dela decorre ainda uma característica inerente e determi-
nante, a qual se conforma na percepção da ilicitude. Nesse sentido, fundamenta-se tal preceito no fato de que só pode ser omisso quem detém um 
dever legal de agir (MOREIRA, 2014, p. 74), percepção que também incidirá em problemáticas de ordem prática.

Das sucintas contextualizações feitas, certo é que as mesmas serão de grande utilidade para melhor entender os casos de responsabilidade 
civil advindos de pleitos judiciais originados por danos causados a bens culturais. Como será delineado, mormente enformado pela relação estabe-
lecida entre o ente público e a esfera de interesses privados, existem uma gama de interpretações sobre o assunto que acabam fomentando correntes 
de pensamento divergentes, algumas chegando ao ponto de serem passíveis de pareamento com algumas das fases já superadas de atribuição de 
responsabilidade ao Estado.

2.2.  Considerações Acerca Da Responsabilidade Civil Objetiva

Dando prosseguimento, o segundo ponto balizador da análise que se dará na sequência tratará de algumas características do modelo de 
imputação objetiva da responsabilidade civil. Sob essa ótica, dar-se-á início pela sua historicidade. 

Ao contrário do que inicialmente pode parecer, diante do caráter mais recente da preceituação de uma objetivação da responsabilidade civil 
como fenômeno crescente, considera a doutrina quanto aos primórdios da responsabilidade, que a mesma era tendencialmente objetiva (MIRAN-
DA BARBOSA, 2014, p. 11). Quando constatado um dano, sua autoria era creditada a um grupo ou a uma coletividade, muitas vezes desconside-
rando o indivíduo específico causador do mesmo (CORDEIRO, 2010b, p. 591).

Seguindo tal cronologia, tomando o contexto de vingança coletiva como patamar primitivo do conceito de responsabilidade, predominante-
mente no que se refere aos seus traços de objetividade, aponta-se na sequência um rumar evolutivo baseado em duas vertentes guias: A individua-
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lização da responsabilidade e as composições visando evitar as resoluções violentas (CORDEIRO, 2010b, p. 292). 

Envolto nessa tendência em consolidação, o caráter objetivo anteriormente aludido progressivamente vai se perdendo, valendo dar destaque 
como marco determinante o advento da Lex Aquilia, a qual se atribui grande relevância na origem do elemento culpa, este tido como um conceito 
indissociável para a devida reparação de um dano (PERREIRA, 1990, p. 8).

Cumpre pontuar, que o advento do elemento culpa no referido plebiscito romano, por si só, parece não afastar totalmente o vislumbre de 
uma objetividade velada (MIRANDA BARBOSA, 2014, p. 12). Tal observância se conforma principalmente com o contexto de afetação entre a 
culpa e a Iniuria, esta que reside em um complexo conceito voltado para a definição de delito (ZIMMERMANN, 1992, p. 998), abarcando noções 
como a ilicitude e a antijuricidade (CORDEIRO, 2010b, p. 303).

Assim, apesar do ganho de relevância da pessoalidade no âmbito imputacional da responsabilidade, considera-se que a responsabilidade 
objetiva não se perdeu por completo (MIRANDA BARBOSA, 2014, p. 17). Restaram algumas hipóteses de incidência margeadas pela excepcio-
nalidade, principalmente em questões relacionadas com responsabilização por fato de terceiros e por perigos gerados na esfera das próprias coisas 
(CORDEIRO, 2010b, p. 591). 

Suscitadas resumidamente tais aferições iniciais, resta apontar que o recorte histórico determinante para a retomada da matéria se traduz 
no contexto revolucionário da industrialização (MORAES, 2006, p. 12), o qual detém pacificamente o status de marco moderno para uma siste-
matização especificamente voltada para a responsabilidade objetiva (NORONHA, 1998, p. 5). Pela primeira vez a civilização encontra-se diante 
de uma maximização das hipóteses de responsabilização, principalmente no que se refere ao risco advindo das novas ocupações laborais, agora 
envoltas pelo contexto fabril urbano.

Dito isso, antes de adentrar nas questões fundamentadoras desta análise, no que concerne a relação estabelecida entre a responsabilidade 
civil e a proteção do patrimônio cultural, cumpre fixar um ideal conceitual acerca da responsabilidade objetiva. Logo, perfaz analisar que esta não 
se limita apenas em considerar uma reparação de danos independentemente da constatação de culpa.

Cumpre mencionar que ainda hoje o instituto convive com algumas demandas controversas no seu cerne doutrinal, assim constata-se com a 
necessidade ou não de observância da ilicitude para fins indenizatórios. No que se refere a esse aspecto, se está defronte uma variável não resumí-
vel a um apanhado superficial, a depender de teorias adversas englobando diferentes afetações no âmbito do resultado e da conduta (MIRANDA 
BARBOSA, 2014, p. 61-78). 

Apesar disso, considerar-se-á de antemão a tendência presente na doutrina de dissociar a responsabilidade objetiva de um ilícito, muito 
baseado no contexto de risco, onde um potencial perigo não pode ser associado necessariamente a uma ilicitude (CORDEIRO, 2010b, p. 591). 
Se está assim, diante de um ressarcimento voltado para a gestão de um equilíbrio de interesses (MONTEIRO, 1983, p. 11). Conforme será visto, 
tal afirmativa pode desde logo suscitar uma incongruência de se compatibilizar uma responsabilidade objetiva, tomando está como direcionada 
a ocorrências lícitas, com a responsabilidade extracontratual do Estado por omissão, uma vez apontado que a mesma insurge de um contexto de 
ilicitude onde existia uma premência pelo agir.

Outro ponto relevante a ser mencionado, reside nas teorias e perspectivas que circunscrevem a responsabilidade objetiva, mais especifica-
mente na tipologia do risco capaz de fundamentá-la. Consoante a isso, muito se exalta o denominado risco-proveito (MOURA, 2006, p. 19), pelo 
qual se busca um equilíbrio dinâmico através da ponderação entre o perigo intrínseco de uma determinada atividade, considerando que o orde-
namento jurídico não pode desprezá-la (MIRANDA BARBOSA, 2014, p. 44), e os benefícios ou proveitos extraídos pelo titular dessa atividade 
perigosa no sentido de rentabilidade econômica. 

Já uma segunda linha discursiva considera que o mencionado proveito emanado de atividade potencialmente danosa não mais possui um 
sentido estritamente econômico (MIRANDA BARBOSA, 2014, p. 44-45). Advoga-se uma evolução rumo a necessidade de proteção de terceiros, 
tomando estes como hipossuficientes frente a periculosidade danosa de determinadas atividades independentemente da existência de um intuito 
lucrativo, razão pela qual, se pontua para uma teoria baseada em um risco-criado (MOURA, 2006, p. 19; SALIM, 2005, p. 103). 

Nesse direcionamento, desde logo pode ser rechaçada uma responsabilidade independente de culpa fundamentada unicamente pela peri-
culosidade de uma determinada atividade. A mesma afere-se insuficiente para viabilizar uma indenização, devendo estar intimamente relacionada 
com a capacidade de gerar uma determinada vantagem para quem dela se vale. Corroborando o citado preceito, Sinde Monteiro (1983, p. 10) 
atribui essa necessidade de fundamentação múltipla do risco a uma questão de justiça distributiva, a qual deve ser entendida pelo contrabalanço 
entre benefício, quer seja no viés lucrativo ou não, e a potencialidade de uma coisa ou atividade causar prejuízos. 

Novamente perfaz adiantar que tais termos parecem estranhos a relação constituída em prol da resguarda do patrimônio cultural. Consi-
deração que pode desde já interceder contra a aplicação da responsabilidade civil objetiva ao ente estatal, pois que em termos práticos, se algum 
proveito é daí retirado, este se dá para com o interesse público, não para o Estado como tal.

Dando prosseguimento, insta destacar que desde o advento do risco como fundamento alternativo a uma responsabilização apartada de uma 
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averiguação de culpabilidade, muito se preceitua um trilhar da responsabilidade civil rumo a tendências cada vez mais objetivas, fenômeno este 
difundido como a objetivação da responsabilidade civil (MONTEIRO, 1983, p. 77). Apesar de divulgado como tendência evolutiva futura, como 
possível ponto de chegada aos caminhos frutificados pelas escolhas realizadas, muito se advoga no sentido de que tal fenômeno nada mais é do 
que uma realidade já constatável (TERRA, 2015, p. 405).

Nesse contexto, destoa positivamente no âmbito objetivo de responsabilização não ser necessário provar o elemento culpa, o que muitas 
vezes dificulta ou torna impossível uma real indenização do evento danoso, questão abarcada por muitos com uma prova diabólica ou de difícil 
constituição. Há quem considere que tal vertente imputadora de responsabilidade também proporciona um discorrer mais simplificado do processo 
judicial, viabilizando um rumar mais célere e menos oneroso ao lesado. 

No cunho comparativo com a responsabilidade esculpida na culpa, atribui-se ainda uma vantagem ao viés objetivo no que se refere às ativi-
dades consideradas perigosas, conforme a aferição de que das mesmas surgirão danos independentemente do que se espera da conduta do agente, 
por mais diligente que este seja. Sendo ainda difícil negar a efetividade da responsabilidade objetiva em casos de patente desequilíbrio de forças, 
como nas menções trabalhistas, consumeristas e relações com o Estado, que pela radicalidade da medida, praticamente certificam uma reparação 
ainda que precariamente fundamentada (MORAES, 2006, p. 19-20).

Apesar das vantagens indicadas, certo é que as mesmas vêm acompanhadas por fatores problemáticos e preocupantes. Discorrendo acerca 
do assunto, Maria Celina Bodin de Moraes (2006, p. 18) considera que tais transformações da responsabilidade civil rumo a objetivação extrapo-
lam influências afloradas no próprio instituto, tratando-se de um refletir oriundo de anseios sociais, de modo que, “questiona-se hoje se à vítima 
deva ser negado o direito ao ressarcimento e não mais, como outrora, se há razões para que o autor do dano seja responsabilizado”. 

 Assim, resumindo esse novo momento jurídico inaugurado pela objetivação, tudo indica uma prevalência da figura do ofendido e sua ca-
pacidade de captar uma indenização, variáveis que se desenvolvem em nítido detrimento do foco para com o lesante. Em outras palavras, o que se 
prega é uma socialização da responsabilidade civil, centrada para tanto em argumentos garantistas, voltados intimamente para a indenização dos 
danos sofridos pela vítima, muitas vezes despreocupado em proceder a devida identificação do responsável (SCHREIBER, 2006, p. 12). Aferições 
que podem vir a ser determinantes para a questão cultural em apreço, conforme se passará a versar.

3. A Relação Estado/Particular E As Suas Respectivas Modalidades De Responsabilidade Por Danos Omissivos Ao Patrimônio Cul-
tural

Para dar prosseguimento à referida linha de raciocínio, insta convencionar que pelo Direito do Patrimônio Cultural gozar de uma importân-
cia latente, visto conjugar previsões constitucionais diversas em sua estruturação, existe um necessário convergir da responsabilidade civil como 
instituto capacitado a lidar com as lesões ao patrimônio cultural (GOMES, 2010, p. 47). Aqui incluídos os casos que afrontam a integridade de 
bens imóveis tombados.

Cumpre esclarecer de antemão, que apontar nesse sentido não perfaz desconsiderar que existe um aporte normativo penal e administrativo 
direcionado para as lesões ao patrimônio cultural. No mais, conforme é sabido que o pleito indenizatório civil é apartado e não dependente da 
imputação penal/administrativa, dar-se-á destaque ao abarcar da responsabilidade civil, sabendo que é desta que surgem problemáticas mais evi-
denciadas no âmbito da resguarda do patrimônio cultural brasileiro. 

Lembrando o que interessa nesse momento, agora com especial direcionamento aos casos de descuidos e abandonos, a responsabilidade 
civil constitui um meio capacitado não apenas a punir e cessar as prejudicialidades causadas pelos particulares aos bens imóveis tombados. Junto 
a esses fatores, tal instituto habilita a captação de uma verba indenizatória capaz de reerguer, na medida do possível, a importância cultural do bem 
lesado. 

Em atenção às particularidades das responsabilidades que podem emanar da relação entre o Estado e o particular, especificamente no que 
confere a proteção de bens tombados, cabe apontar desde já que o entendimento majoritário pressupõe uma responsabilidade compartilhada entre 
ambos.

Dessa percepção, o presente ponto faz-se necessário devido à inexatidão que surge do modelo de responsabilidade civil adotado nos casos 
envolvendo danos causados a esfera cultural que, apesar das correntes dissonantes a serem explicitadas, preocupa com um possível pendor em 
considerar objetiva a responsabilidade civil do Estado e subjetiva a responsabilidade do particular no âmbito em apreço. Com efeito, a eleição 
de tal via, acabaria por mitigar a responsabilidade dos particulares detentores de bens submetidos aos gravames do tombamento, por subverter o 
Estado como parte de eleição para a imputação de demandas abrangendo o patrimônio cultural, preponderando um contexto de atribuição de res-
ponsabilidades dissociado de pessoalidade e individualização do responsável.
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O que se afere relevante em tal análise reside na constatação de que, se tratando os abandonos de imóveis tombados de um caso de omissão 
do seu proprietário, e sendo este o responsável primeiro pela manutenção e conservação do bem tombado, o fato de partir-se de um pressuposto 
de responsabilidade estatal independentemente de culpa pode afetar diretamente em uma exclusão ou redução da responsabilização do particular 
que assim proceda.

 Para tanto, insta primeiro delimitar a vertente danosa que melhor repercute no tema, a qual diz respeito aos prejuízos originados pela 
omissão do detentor privado, mormente este se abstenha de propiciar a devida proteção, manutenção e conservação do bem tombado, inércia 
que acaba configurando um dano. O aduzido viés se justifica por ser o mais problemático, bastando considerar que é incontestável que os danos 
provenientes do agir por parte do Estado ou dos particulares proprietários de bens imóveis tombados não obstam grandes delongas, o responsável 
seria o causador direto do prejuízo. Dificuldade que repercute na abstração e carência legal do aporte normativo direcionado a responsabilidade 
civil por omissão.

Ilustrando o que se afirma, perfaz considerar que caso fosse o contrário, sendo os eventos danosos ao patrimônio cultural tombado por 
omissões devidamente regulados por lei, os proprietários particulares que assim procedem nunca optariam pela degradação do bem pela prática 
do abandono, sem dúvidas seria muito mais rápido simplesmente destruir ou degradar diretamente um bem tutelado. Ademais, conforme a prática 
parece indicar, por muitas vezes os citados descasos são intencionais, onde os proprietários desses bens utilizam o abandono como sistemática 
reprovável com o intuito de suprimirem o incidir das limitações e restrições impostas pelo tombamento, mormente pela perda do seu objeto de 
incidência, para assim poder dar uma destinação diferente para a área em que este ocupa. 

Apesar da aparente simplicidade do que se propõe, convém clarificar ainda mais o que anteriormente se apontou como um contexto de di-
fícil aferição do verdadeiro lesante de um bem imóvel tombado. O que ocorre é que por um lado segue-se o preceito informado pelo Decreto-Lei 
n° 25 de 1937, onde havendo o tombamento a responsabilidade primeira de zelar pelo bem afetado é do particular detentor do mesmo, cabendo 
o chamamento estatal somente nos casos de incapacidade comprovada de prover a sua salvaguarda. Pelo outro, urge considerar que apesar dessa
atribuição desvinculando o Estado inicialmente, é inegável que o mesmo comporta o dever constitucional de garantir o patrimônio cultural como
fruto inerente do interesse coletivo.

Logo, a suscitada questão não possui resposta fácil. Lembrando que só pode ser omisso quem detém um dever legal de agir (MOREIRA, 
2014, p. 74), e independentemente da incumbência legal a priori direcionada ao proprietário privado do bem tombado, o que se observa é uma 
questão de ponderação entre gestão direta do bem e gestão do interesse público, o particular e a administração pública respectivamente. Fatores 
que necessariamente enformam um contexto de responsabilidade compartilhada entre os mesmos, podendo assim incidir diretamente na prejudi-
cialidade anteriormente alegada, qual seja, o modelo de imputação de responsabilidade, se objetiva ou subjetiva, pode vir a afetar de alguma forma 
o grau de responsabilização do particular que opte pelo abandono de um bem imóvel tombado.

Na mesma direção parece convergir a jurisprudência, pendendo para o posicionamento de que mesmo sendo o proprietário o incumbido de 
resguardar o seu imóvel tombado, o poder público restaria a este subsidiariamente vinculado, devendo, portanto, ser igualmente responsabilizado 
por prejuízos ocorridos na esfera de tais bens. Veja o que discorre o seguinte julgado: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. ÁREA DE PROTEÇÃO DO AM-
BIENTE CULTURAL (APAC). RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E, SUBSIDIARIAMENTE, DO MUNICÍPIO, PELA CONSER-
VAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO IMÓVEL. DANOS MORAIS COLETIVOS. INEXISTÊNCIA. Sendo o primeiro réu proprietário do bem, este 
é responsável pela conservação das fachadas e laterais do mesmo, decorrendo daí a necessidade de conservar e/ou restaurar também o interior do 
imóvel, já que, conforme esclarecido pelo perito, sofrera desabamento interno. Município que também possui responsabilidade, ainda que subsi-
diária, pela conservação do bem, mesmo que não tenha sido objeto de tombamento. [...] (RIO DE JANEIRO, 2013). 

Considera-se nesse viés de compartilhamento de responsabilidades, que mesmo nos casos em que o dano adveio exclusivamente da omissão 
gestora do particular para com o bem cultural tombado, de alguma forma o Estado também comporta uma parcela de responsabilidade, ainda que a 
ser graduada no caso em concreto. Em um patamar mínimo, esta se conformaria no exercício do seu dever geral de vigilância e fiscalização (GO-
MES, 2010, p. 49), revestindo-o assim de um ideal de diligência e garantia. Reitera-se que a proteção do patrimônio cultural se encontra inserida 
na própria natureza configuradora dos deveres estatais, conferência que por lei vincula o mesmo em proceder esforços fiscalizatórios permanentes, 
de forma que, apesar de certas as suas complicações na prática, a simples inobservância de uma situação de risco configura um agir omisso do 
órgão competente. 

Note que a respeito da demanda pelo agir vigilante, garantindo uma fiscalização efetiva, pode-se aludir a um caso extremo. Ainda que um 
bem tombado pertença ao próprio Estado, por conseguinte, sendo este o responsável direto pela conservação do mesmo, aponta-se que tal obriga-
ção não se confunde com o citado zelo fiscalizatório. Com efeito, constatada uma omissão, resta possível se deparar com uma responsabilidade 
atribuível a mais de um ente público. 
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. BEM IMÓVEL TOMBADO. 
RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 19 do Decreto-lei n. 25/37, cabe ao proprietário a res-
ponsabilidade pela conservação e manutenção de bem tombado. Na espécie, sendo a União proprietária do imóvel tombado, objeto da ação civil 
pública, cabe a ela promover as obras e os reparos necessários à conservação do bem. 2. Tal função não se confunde com a atribuição do IPHAN 
em fiscalizar e proteger o patrimônio histórico e cultural no uso regular do seu poder de polícia. [...] (BRASIL, 2009).

Apesar disso, ainda no condizente aos critérios para estabelecer o ideal enquadramento do polo passivo para a imputação de uma responsa-
bilidade civil por um dano na esfera cultural, seja ao Estado ou ao particular proprietário de um bem imóvel tombado, observa-se na doutrina que 
a pergunta que se prega não suscita um posicionamento uniforme. 

Existem aqueles que corroboram o responsabilizar prevalentemente direcionado à figura dos particulares detentores de bens tombados, 
imputando aos mesmos a responsabilidade pelos danos causados por uma negação na mantença do bem, assim como, pela demora ou omissão 
na comunicação de uma situação precária quando restem impossibilitados de arcar com tal manutenção. Nesse trilhar, observe que o fundamento 
para esse afirmar atributivo da responsabilidade civil ao particular comporta a idealização de que o mesmo, pela natureza coletiva da resguarda 
que assegura, deve ser um agente público por equiparação, assim, surgindo uma demanda indenizatória para o particular revestido do aludido 
caráter de preposto público, por critérios de analogia, o mesmo responderia sob o escopo das particularidades da responsabilidade civil subjetiva 
(DUARTE JÚNIOR, 2012, p. 11-13).

Quanto a esse posicionamento, parece forçoso inserir o particular na esfera pública, configurando uma hipótese a ser afastada. Cumpre 
relembrar que o tombamento reside basicamente em uma intervenção administrativa balizadora do direito de propriedade, a qual se exerce tradi-
cionalmente de modo coercitivo, independentemente da vontade do privado. Além do mais, pontuar nesse sentido certamente culminaria em um 
claro retrocesso à fase intermediária da responsabilidade civil estatal que se delineou anteriormente, ocasião em que o Estado buscou elidir-se de 
responsabilidades diretas, destinando as mesmas aos seus funcionários. 

Pautando pela razoabilidade, os proprietários de bens tombados devem ao menos serem tomados como curadores da memória emanada 
destes, o que por si só justifica a sua responsabilidade pela proteção desse patrimônio cultural (GOMES, 2011, p. 2), especialmente diante das 
suas próprias atitudes perante os mesmos. Conclui-se no que confere ao caso dos particulares, que por uma questão de equidade e pessoalidade, 
sendo importante averiguar se este realmente lesou aquele bem tombado, seria incoerente creditar qualquer preceito de responsabilidade apartado 
da necessidade de aferição de culpa. Dito isso, uma vez que seja omisso nos seus deveres primordiais para com um determinado bem tombado, o 
pólo privado deve ficar necessariamente submetido ao viés subjetivo de responsabilidade.

Por outro lado, no que confere à caracterização da modalidade de responsabilidade atribuída ao Estado na proteção do patrimônio cultural 
brasileiro, a ausência de parâmetros balizadores fixados em lei acabam por incentivar muitas divergências no cerne doutrinal. Logo, muitas são as 
correntes que emanam da tentativa de fixar se a responsabilidade civil extracontratual do Estado por omissão deve ser objetiva ou subjetiva. 

Parte da doutrina apetece considerar subjetiva a responsabilidade do Estado omisso, buscando como fundamento central o fato de que se 
este restou inerte, em verdade não é o causador direto do dano (MELLO, 2005, p. 942-943). Logo, um responsabilizar somente afloraria por inter-
médio do aferir subjetivo da obrigação estatal em prevenir a causação de determinado evento danoso.  

Apesar de válido o argumento observado, não existe unanimidade acerca da modalidade dita ideal, razão pela qual urge defensores no 
sentido oposto, de que tal viés responsabilizador do Estado deve ser objetivo. Para tanto, consideram em termos argumentativos uma questão de 
princípios advindos da atual noção de Estado democrático de direito, com a consequente alocação equânime dos ônus que daí surgirem. Discorrem 
ainda, que pontuar pela responsabilidade subjetiva seria um grave retroceder permissivo a certa inatingibilidade estatal (GÒIS, 2008, p. 60). 

Por fim, há ainda aqueles que sugerem ser precipitado fixar desde logo se a responsabilização estatal por omissão é objetiva ou subjetiva. 
Recorrem como fundamento, ser necessário uma análise prévia das particularidades de cada caso concreto, sendo preciso estabelecer um padrão 
ideal de atuação estatal para cada caso específico, que assim seja capaz de viabilizar uma graduação de efetividade. Desse modo, a propensão pela 
via objetiva estaria intimamente ligada ao agir estatal consideravelmente abaixo da média para uma determinada atribuição, enquanto a vertente 
subjetiva rondaria o mínimo esperado (CARVALHO NETO, 2014, p. 125). Por razões de segurança jurídica, visto estar envolta em conceitos de 
difícil aferição prática, a exemplo da possibilidade de padronização de um agir ou não agir estatal, convém descartar maiores considerações acerca 
dessa vertente, que peca ainda em fornecer uma solução sistêmica.

Apesar das formulações opostas preceituadas, por uma questão tendencial, assim como pela relevância constitucional da preservação do 
patrimônio cultural como ensejadora de uma observância especializada por parte da administração pública, não raro assimila-se uma esfera imi-
nente de remição ao caráter objetivo da responsabilização (BEDRAN; MAYER, 2013, p. 48), corroborando um posicionar garantidor do Estado. 

Lembra-se ainda, que tal pendor é reflexo direto da aproximação do Direito do Patrimônio Cultural com o Direito Ambiental. Em relação a 
essa percepção do pareamento de influências entre as disciplinas, o que se convenciona é uma relação entre premissa maior e premissa menor, cor-
respondendo respectivamente ao Direito do Meio Ambiente e o Direito do Patrimônio Cultural. Em outras palavras, seria concluir que os aspectos 
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legais voltados ao patrimônio cultural podem ser caracterizados como um ramo do conhecimento jurídico revestido de um caráter especializado 
frente ao direito ambiental (NABAIS, 2010, p. 65).

Vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido de considerar objetiva a responsabilidade 
civil do Estado por omissão, mormente tenha sido esta originada por danos causados por particulares ao meio ambiente. 

AMBIENTAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL (LEI 9.985/00). OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÃO ILEGAL POR 
PARTICULAR NO PARQUE ESTADUAL DE JACUPIRANGA. TURBAÇÃO E ESBULHO DE BEM PÚBLICO. DEVER-PODER DE CON-
TROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO. OMISSÃO. ART. 70, § 1º, DA LEI 9.605/1998. DESFORÇO IMEDIATO. ART. 1.210, 
§ 1º, DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGOS 2º, I E V, 3º, IV, 6º E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981 (LEI DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIEN-
TE). CONCEITO DE POLUIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE NATUREZA SOLIDÁRIA, OBJETIVA, ILIMITADA E
DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. [...] 4. Qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público
ou privado, no Direito brasileiro a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada [...] (BRASIL, 2009).

Logo, afirmada a inafastabilidade do patrimônio cultural do cerne protetivo do Estado, assentado este na sua esfera intrínseca de responsa-
bilidade, cabe ao mesmo zelar, ainda que genericamente, exercendo seu dever de vigilância como primeiro filtro dos anseios sociais. Com efeito, 
ainda que por razões distintas, concluiu-se pela responsabilidade civil partilhada entre o ente estatal e o particular detentor de um bem tombado. 
Nesse posicionar, diante de um aporte normativo precário e lacunoso, assim como, considerando as variáveis doutrinárias e jurisprudenciais, tais 
responsabilidades podem vir a se concretizar por meios divergentes, objetivamente ao Estado e subjetivamente ao particular. 

Voltando aos proprietários de bens tombados, não obstante à posição que assumem como curadores dos bens culturais sob a sua chancela, 
cumpre considerar que existe ainda uma variável que incide diretamente na dinâmica dos abandonos em apreciação. Ocorre que, muitas vezes o 
dano advém de uma conduta originada pela omissão do particular em exercer o seu dever de comunicação e informação à administração pública, 
uma vez este sabedor da iminência de que tal bem de valor cultural possa vir a ser prejudicado, obrigação que decorre de norma expressa, mais 
especificamente no que diz respeito ao artigo 19 do Decreto-Lei n° 25 de 1937.

Diante de tal variável, parece inconsistente desencarregar parte da responsabilidade do particular que abandone um imóvel tombado, cha-
mando o poder público a compartilhar tal responsabilidade, sabendo que esse, não obstante à prática reprovável do abandono, nunca iria exercer 
o seu dever de comunicação. Nesses termos, o pólo privado age justamente na contramão da defesa e zelo daquele bem, visando um processo
silencioso e imperceptível aos olhos da administração pública, questão que, diga-se de passagem, consubstancia-se em um esquema baseado em
fraude e má-fé.

Constatada tal prejudicialidade, não havendo ocorrido o informar da administração pública, é patente que surgem argumentos a favor de 
imputar toda a responsabilidade ao particular, por via de consequência, se esvaem boa parte das defesas que sustentam o posicionamento pela res-
ponsabilidade compartilhada com a esfera pública, conforme o aludido dever de vigilância. Desse modo, mesmo que não se exclua por completo o 
chamamento estatal à demanda, parece razoável que situações como essas justificam uma distribuição ponderada das afetações indenizatórias que 
daí surgirem, devendo prevalecer um pendor agravado na direção do particular omisso. A preocupação que subsiste, é que tal pontuar teria a sua 
viabilidade prejudicada pela opção de assimilar a responsabilidade objetiva para o Estado omisso no âmbito cultural.

De forma mais clara, o proprietário do bem tombado em risco foi omisso no conservar do bem, não obstante, se absteve de comunicar esse 
perigo emergente, pois obviamente, ele mesmo é o causador deste. No mesmo sentido, o Estado omitiu-se no seu dever intrínseco e genérico de 
fiscalização. Conclui-se, portanto, que apesar da inércia do último, o evento danoso se deu e se maximizou por uma omissão específica do pri-
meiro, de forma que, através de uma ponderação concreta, é correto aduzir um encargo indenizatório proporcional às condutas. Novamente, se 
depositaria praticamente todo o encargo no lesante particular, sendo certo que os casos de abandono frequentemente são enformados pela má-fé e 
dolo do proprietário de imóvel tombado que assim procede. 

Dessa forma, ao analisar os abandonos de imóveis tombados, caso se opte pelo engessamento do compartilhamento da responsabilidade, 
destoa como incoerente que o Estado seja impedido de gozar das prerrogativas de defesa fornecidas pela vertente subjetiva de imputação, fazendo 
necessário a prova do elemento culpa. Dentre outros argumentos possíveis, convém mais uma vez destacar a noção da pessoalidade como confor-
madora do ideal de justiça, uma vez que, tomando essa como a individualização do responsável pelo dano, seu afastamento sem dúvidas incide em 
um esvaziamento da função social da responsabilidade civil. 

Ademais, por um lado a responsabilidade civil deve sim efetuar a reconstituição do estado original do bem lesado ou conferir uma indeni-
zação proporcional ao mesmo, mas pelo outro, igualmente deve considerar um agir sob o enfoque de coibir e censurar o comportamento do sujeito 
lesante, valendo aqui aludir ainda à função punitiva da responsabilidade civil (SANTOS, 2015, p. 34).

Logo, diante das suscitadas considerações acerca da responsabilidade civil imputada aos casos de omissão por parte dos proprietários 
privados que atentam contra o patrimônio cultural, inicialmente insta concluir que não restam dúvidas quanto a aferição subjetiva para o 
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apontamento do pólo privado, percepção correta e que não poderia ser diferente. O mesmo não se observa na esfera pública, que pelo seu caráter 
de premissa menor frente ao real causador do dano, pontua-se pela inadequação dos ditames da responsabilidade civil objetiva, modalidade que 
praticamente certifica uma reparação ainda que precariamente fundamentada.

4. Considerações Finais

Conforme visto, o presente estudo buscou como foco a possibilidade de correlacionar algumas inadequações legais com os danos por omis-
são causados por particulares aos seus próprios imóveis tombados, construção que se desenhou com base em premissas adaptáveis e não exausti-
vas, sendo importante esclarecer que, diante das dúvidas preceituadas quanto ao modelo de responsabilidade civil adotado diante de tal contexto 
prejudicial, não condiciona afirmar que somente a sua correção poria fim aos casos de abandono e descuido. 

O aduzido chamamento do instituto da responsabilidade civil por omissão configura tão apenas uma hipótese capaz de influir direta ou in-
diretamente na questão lesiva ao patrimônio cultural, restando patente que é muito difícil padronizar e graduar o agir subjetivo de um proprietário 
particular que abandona seu bem à degradação. Afere-se inviável e imprudente apontar uma única causa e resolução, lembrando ainda, que se trata 
de uma variável repreensiva diante de um dano já constatado e não uma causa assecuratória da sua não ocorrência, visa, dessa forma, atribuir as 
devidas responsabilidades para o retorno à situação prévia daquele bem.  

Conforme se buscou considerar, tal contexto relacional entre o público e o privado parte do entendimento de uma concorrência de condutas 
omissas entre os mesmos, gerando uma responsabilidade conjunta a depender do caso em concreto, cabendo ao Estado necessariamente responder 
como tutor da memória e identidade social dos seus cidadãos, uma vez patente o seu dever de vigilância e fiscalização.

Novamente, a crítica que urge prevalente baseia-se na ausência de previsão legal específica conformadora da responsabilidade civil no 
que tange as lesões ocasionadas no abranger do patrimônio cultural, especialmente no tocante aos casos omissivos, frequentemente concretados 
na forma de descuido e abandono. Por via de consequência, resta necessário o aproveitamento de disposições gerais dispersas e a jurisprudência.

Vale esclarecer ainda, seguindo pela necessidade de uma melhor estruturação do Direito do Patrimônio Cultural, que em avaliação ao 
aproveitar de normas e conceitos advindos da legislação ambiental não é um fator a priori negativo, mas urgem algumas ressalvas. É importante 
para o patrimônio cultural essa assimilação com um setor em plena atualidade e crescente repercussão. Entretanto, por uma questão de segurança 
jurídica, tal vislumbre de uma disciplina conjunta deveria repercutir expressamente no ordenamento jurídico, concretizando a dita aproximação 
entre as matérias, o que não condiciona afirmar que deve haver uma falta de especificidade latente em cada área, nem que tais ramos devam ser 
necessariamente integrados sob a ótica de uma disciplina unitária, o Direito do Patrimônio Cultural deve permanecer com a sua autonomia.

Cumpre admitir, que não raros são os casos possíveis de responsabilização do Estado por conivência omissiva capacitada a gerar danos 
ao patrimônio cultural. Basta considerar que muitas vezes a atuação pública acaba por privilegiar outros setores em maior demanda, renegando 
recursos necessários para a resguarda cultural, questão certamente agravada em tempos de crise. 

Apesar disso, mostra-se inegociável o fato de que o particular proprietário de um bem tombado é o responsável primeiro por realizar os 
esforços protetivos previstos em lei. No caso do dolo e má-fé que circundam os casos de abandono, na medida em que esse particular, não obstante 
à afetação prejudicial ao bem, se elide propositadamente de comunicar o órgão público responsável, deve o mesmo arcar com as responsabilidades 
que daí emana. Ponto preocupante, pois como se buscou apontar, o particular que abandona não só o faz, mas também age visando ocultar sua 
opção.

Por isso mesmo, a prejudicialidade fixada como inquietante resumiu-se na tendência de que a responsabilidade do particular, por ser vin-
culada à prova do elemento culpa, acaba por ser ofuscada pela fácil imputação de uma possível responsabilidade objetiva ao pólo público da 
demanda. Surge um precedente negativo para a ocorrência de uma amortização da responsabilidade do particular, podendo chegar ao extremo de 
que somente o Estado venha a ser condenado a indenizar não tendo sido provada a culpa do particular.

Por certo, a ideal resolução da referida problemática seria a de considerar os trabalhos de parte da doutrina que considera subjetiva a 
responsabilidade do estado omisso, daí decorrendo a necessidade de aferir, através da averiguação do elemento culpa, o grau e qualificação da 
participação da administração pública em um dano ocorrido na esfera cultural. Nesse contexto, nos casos de abandono por parte do proprietário 
particular do imóvel tombado, ainda que seja constatada a precariedade do órgão público em proceder a fiscalização que o incumbe, uma possível 
responsabilização surtiria um efeito repreensivo punitivo assente na individualização clara das condutas de cada encarregado legal por agir. 

Apesar do alegado desamparo e ausência de meios legais especificamente direcionados à responsabilidade civil do Estado no âmbito brasi-
leiro, convém mencionar o teor do Projeto de Lei n° 412 de 2011 da Câmara dos Deputados, o qual atualmente encontra-se aguardando manifes-
tação do Senado Federal sob o n° 126 de 2015. Reconhecendo a carência de regulação legal nessa área, o referido projeto versa diretamente sobre 
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essa temática, de certo modo indo em sentido contrário à algumas interpretações que o atual aporte normativo faz sugerir.

Em análise hipotética à referida tramitação legislativa, caso a mesma venha a ser aprovada, é interessante pontuar que as considerações 
anteriores pendentes para a responsabilidade objetiva no abranger brasileiro de proteção ao patrimônio cultural teriam que ser revistas, visto que, 
conforme determina o Parágrafo único do artigo 2° constante no Projeto de Lei n° 412 de 2011, a responsabilidade estatal partiria da necessidade 
de aferição de culpa nos casos envolvendo omissões. Determinação que ocasiona aludir novamente à citada parcela da doutrina que assim postula, 
sob a ótica de que em verdade não foi o Estado o causador direto do dano.

Isto posto, mostra-se de grande importância o rápido desenvolvimento dos trabalhos para aprovar o mencionado Projeto de Lei, ainda mais 
considerando que o mesmo tramita desde 2011. Seus informes rumo a uma responsabilidade civil estatal por omissão baseada na vertente subje-
tiva, podem afetar positivamente na constatação de que por vezes o proprietário de um bem tombado que o abandona à degradação acaba por se 
elidir de parte ou de toda a sua responsabilidade, sobrando ao Estado assumir genericamente a frente de imputação por uma ação indenizatória. 

Por fim, encerra-se este trilhar com a consciência de terem sido suscitadas contextualizações visando dirimir questões que direta ou indi-
retamente vão na contramão da importância em preservar e conservar o patrimônio cultural no Brasil, em muito devido à constatada displicência 
legislativa na matéria. Certo é que, muitas das implicações que margeiam essa disciplina são desconsideradas pela generalidade da comunidade 
jurídica e política, remontando assim para associações dispersas e intuitivas, sejam no abranger normativo, doutrinário ou jurisprudencial.
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O ENTORNO DO BEM PATRIMONIAL NA LEGISLAÇÃO VIGENTE: UM ESTUDO SOBRE O GRANDE 
HOTEL MURIAHÉ

Marine Luiza de Oliveira Mattos1

Maria Ribeiro Calil2 

Resumo

Grande parte dos bens tombados, assim como o bem analisado no presente artigo, estão situados em áreas urbanas, de maneira que a proteção de 
seus entornos envolve procedimentos tão complexos quanto aqueles voltados para o tombamento dos centros históricos. Procedimentos estes tais 
como: a participação de múltiplos agentes sociais; diferentes legislações, projetos urbanísticos e interesses econômicos; e ainda a necessidade da 
limitação ao direito de propriedade em nome do interesse cultural coletivo. Trata-se, portanto, na maioria das vezes, de trabalhos sobre parâmetros 
urbanísticos realizados por órgãos de patrimônio, necessários ao controle das transformações da forma urbana, visando a preservação dos bens 
tombados. Com o objetivo de ressaltar a relevância da preservação do entorno na configuração e ambiência dos bens patrimoniais e pontuar com 
tamanha magnitude a importância da atuação das leis municipais relacionadas a preservação do patrimônio cultural, este artigo aborda como mé-
todo de pesquisa análises em fontes primárias e secundárias, tais como: embasamento teórico em autores e trabalhos pertinentes ao tema, análises 
do histórico do município e do bem patrimonial em estudos análises das leis patrimoniais e leis urbanas vigentes e, por fim, análises de fotografias 
e mapas relacionados ao fragmento que se insere o bem patrimonial. Justifica-se tal estudo na lacuna encontrada entre preservar bens patrimoniais 
sem considerar a pertinência e a devida importância de seu entorno na configuração de sua história. Espera-se com este estudo e a consequente 
construção deste artigo, levantar a discussão de uma visão positiva de que o conceito de se preservar vai muito além do objeto em si, ele traz con-
sigo não só as relações de memória e história existentes, mas também as relações com o entorno, a ambiência e a paisagem que o fazem único.

Palavras-chave: patrimônio cultural; entorno do bem patrimonial; instrumentos de preservação; controle do desenvolvimento urbano. 

 Introdução

Conhecer a história é entender a sociedade na qual nos inserimos; é saber a origem de um povo, o significado e o porquê de certos costumes 
e tradições perpassadas através do patrimônio histórico. Cada indivíduo é parte de um todo, da sociedade e do ambiente onde vive e constrói com 
os demais indivíduos a história da sociedade, legando às gerações futuras, por meio dos produtos criados e das intervenções no ambiente, registros 
capazes de propiciar a compreensão da história humana pelas gerações futuras. A partir do século XIX, um pensamento mais estruturado sobre a 
proteção do patrimônio cultural começa a ser organizado. Mas somente no início do século XX que posturas, legislações e atitudes mais abran-
gentes e concretas são postas em prática. Embora tais medidas priorizem a preservação e promoção do patrimônio cultural, ainda é muito comum 
subjugar o seu entorno a um plano secundário como se o mesmo não fosse tão importante quanto o elemento edificado.

O entorno é sinônimo de área envoltória que circunda o bem tombado, conformando uma paisagem que pode ser composta de vazios, cheios, 
bens imóveis, móveis, naturais e artificiais. A constituição da área de entorno pode ser extremamente ampla, contando com todos os elementos 
que integram aquele espaço previamente delimitado como tal e que, por sua natureza, pode ser tanto urbano como rural (RUIZ, 1997, p. 237). São 
aptos a integrarem o entorno, além dos imóveis que envolvem o bem tombado, todos os elementos que compõem um determinado espaço urbano 
ou construído (tais como o mobiliário urbano, a pavimentação, cartazes e painéis publicitários) e o meio natural (vegetação, topografia do terreno). 

O tema relacionado ao entorno de bens tombados é complexo e importante, embora seja pouco difundido e explorado como forma de pro-
teção do patrimônio edificado e paisagístico brasileiro. Em linhas gerais, este trata-se de instrumento legal, definido no Artigo 18 do Decreto-lei nº 
25, de 30 de novembro de 1937 (DL 25/37). Este instrumento prevê a proteção da vizinhança dos bens tombados, visando, inicialmente, o impe-
1  Mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Viçosa. Professora universitária da Faculdade Doctum Caratinga.
marine.mattos@gmail.com.
2  Mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Viçosa. -  Email: Mariacalil_@hotmail.com.
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dimento de construções que comprometam a visibilidade do mesmo. Vale ressaltar que esta concepção foi ampliada ao longo dos anos.

O presente artigo se fundamenta no panorama apresentado pelo trabalho do IPHAN relacionado à evolução dos instrumentos de proteção 
do entorno, desde o conceito inicial de visibilidade e vizinhança – definidos no Decreto-lei nº 25, que organiza a proteção do patrimônio histórico 
e artístico nacional – até a ideia de entorno, que abarca a ambiência e a historicidade dos contextos que envolvem os bens tombados.

É importante ressaltar que a maioria dos bens tombados, assim como o bem a ser estudado no artigo, estão situados em áreas urbanas, de 
maneira que a proteção de seus entornos envolve procedimentos tão complexos quanto aqueles voltados para o tombamento dos centros históricos. 
Procedimentos estes tais como: a participação de múltiplos agentes sociais; diferentes legislações, projetos urbanísticos e interesses econômicos; 
e ainda a necessidade da limitação ao direito de propriedade em nome do interesse cultural coletivo. Trata-se, portanto, na maioria das vezes, de 
trabalhos sobre parâmetros urbanísticos realizados por órgãos de patrimônio, necessários ao controle das transformações da forma urbana, visando 
a preservação dos bens tombados. 

Com base nas informações anteriores e de posse de estudos e análises do bem patrimonial aqui apresentado, será apresentada neste artigo 
uma reflexão a respeito do entorno do Grande Hotel Muriahé e sua relação com a legislação vigente no município. Pretende-se aqui, ressaltar 
a importância do bem patrimonial material na consolidação do espaço em que este se insere; sua função de transmitir histórias e memórias do 
passado para as gerações futuras; sua atual vulnerabilidade frente ao crescimento desordenado das cidades, principalmente no que diz respeito ao 
adensamento intenso dos centros históricos urbanos; e ressaltar a importância de se preservar o entorno, a ambiência e a paisagem e a delimitação 
precisa do perímetro de tombamento do bem.

Com o objetivo de ressaltar a magnitude da preservação do entorno na configuração e ambiência dos bens patrimoniais e pontuar com ta-
manha magnitude a importância da atuação das leis municipais relacionadas a preservação do patrimônio cultural, este artigo aborda como método 
de pesquisa análises em fontes primárias e secundárias, tais como: embasamento teórico em autores e trabalhos pertinentes ao tema, análises do 
histórico do município e do bem patrimonial em estudos análises das leis patrimoniais e leis urbanas vigentes e por fim, análises de fotografias e 
mapas relacionados ao fragmento que se insere o bem patrimonial. 

Justifica-se tal estudo na lacuna encontrada entre preservar bens patrimoniais sem considerar a pertinência e devida importância de seu 
entorno na configuração de sua história. Espera-se com este estudo e a consequente construção deste artigo uma ampla visão positiva de que o con-
ceito de se preservar vai muito além do objeto em si, ele traz consigo não só as relações de memória e história existentes, mas também as relações 
com o entorno, a ambiência e a paisagem que o fazem único.

1 História, Geografia E Evolução Da Cidade De Muriaé E Contextualização Do Objeto De Estudo

Muriaé situa-se na Zona da Mata Mineira (Figura 1) e apresenta um território acidentado, com alguns picos elevados, entre os quais desta-
ca-se o Pico Itajuro, com altitude de1.580 metros, localizado no distrito de Belisário. Com uma população estimada em 108.113 habitantes, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município encontra-se totalmente inserido na Bacia do Rio Paraíba do Sul, cortado pelos 
rios Muriaé e Glória. O clima é do tipo tropical, quente e úmido no verão, com temperaturas de até 40° em determinados pontos, e seco no inverno 
com temperatura mínima de até 10°. Distante cerca de 364 km da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, o município de Muriaé era uma região 
coberta por matas e habitada inicialmente pelos índios puris e pelos coletores de poia.

Figura 1 - Localização de Muriaé, Minas Gerais

Fonte: MATTOS, 2018, p.42.
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A colonização do território iniciou-se com o comércio entre brancos e indígenas. Deste processo, destaca-se Constantino José Pinto, que 
tinha por missão civilizar os nativos da área, e contava com uma expedição composta por 40 homens, entre eles portugueses, brasileiros e índios 
“mansos”. Através de Constantino Pinto, em torno de 1819, teve início a catequese e a harmonia com os nativos. O crescimento do povoado se deu 
às margens do Rio Muriaé, à partir das ocupações preliminares dos bairros Rosário, Porto, Armação e Barra. 

Nas últimas décadas do século XIX, o munícipio apresentou altos índices de ascensão econômica, graças à produção de café, condição esta 
que se manteve até meados do século XX. O objeto de estudo deste artigo, o Grande Hotel Muriahé, foi construído neste período. O belo edifício 
teve sua construção iniciada no ano de 1900 e suas obras finalizadas em 4 anos. 

A construção do edifício (Figura 2) teve início por iniciativa do comerciante português Antônio Ventura, para servir de hotel aos viajantes 
que transitavam pela região, bem como para atender ao comércio local. Por volta de 1922, regressando a Portugal, Ventura assinou termo de doa-
ção do imóvel a sua filha Joana Valdevies Ventura de Almeida Policarpo, casada com Antônio de Almeida Policarpo, conservando-se até hoje um 
terço do edifício em posse desta mesma família.

Figura 2 - Grande Hotel Muriaé - década de 1910

Fonte: Acervo público do Memorial Municipal.

Com a crise de 29 e a consequente desvalorização do “ouro verde” (nome atribuído ao grão de café na época, devido seu valor de mercado), 
a economia muriaeense teve sua estrutura abalada. A criação da BR-116, fez com que a monocultura cafeeira cedesse espaço para outras ativida-
des econômicas, como a produção leiteira. O surgimento desta fez com que a cidade tivesse um forte investimento automotivo, o que fomentou 
a indústria de retífica de motores a partir da década de 1960. Esse período foi marcado pela transição do foco das atividades econômicas, antes 
inseridas na região central da cidade; com base nas negociações das sacas de café no centro geográfico, econômico e político; para as regiões pe-
riféricas das margens da BR-116.

A implantação da BR-116 também colocou a cidade de Muriaé em uma posição geográfica estratégica, visto que a mesma entronca-se com 
a BR-356, sendo estas rodovias nacionais de grande fluxo de pessoas e de mercadorias. Esse posicionamento faz da cidade um atrativo de inves-
timentos com instalações de indústrias, redes de serviços e companhias de transportes às margens da rodovia. 

Na década de 1970, quando a economia voltava-se à indústria motora, a população era estimada em 58.153 habitantes. Na década de 1980 
a cidade possuía cerca de 69.900 habitantes. Foi então, nesta época, que a indústria de confecções surgiu como atividade promissora no município 
e é tida até os dias atuais como uma das principais redes de fonte de renda da cidade. Ainda naquela década, o edifício do Grande Hotel Muriahé 
deixou de funcionar como hotel, devido a seu mal estado de conservação e desgaste, e manteve em uso apenas os estabelecimentos comerciais do 
térreo.

Na década de 1990, a população de Muriaé era de 84.585 habitantes. O grande Hotel Muriahé abrigava, até 1997, estabelecimentos co-
merciais diversos e hotel. A edificação foi reconhecida a nível municipal através do tombado em abril de 1997. Em 1998 o prédio foi totalmente 
destruído por um grande incêndio que abalou a estrutura da edificação. Diante deste fato, o mesmo foi abandonado, sendo construída uma estrutura 
para manter as fachadas restantes, sem uso e em ruínas.

A partir da década de 2000, dois grandes empreendimentos foram instalados na cidade: o Hospital do Câncer de Muriaé e o Centro Universi-
tário UNIFAMINAS, ambos idealizados pelo então Deputado Federal Lael Varella. Nessa década, a população da cidade era de 92.101 habitantes. 

O Grande Hotel Muriahé, em situação de abandono desde o incêndio que destruiu grande parte de sua estrutura (Figura 3), passou por um 
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processo de restauro, iniciado em 2006. A iniciativa teve a finalidade de transformá-lo em um Centro Cultural Municipal, e contou com investi-
mentos municipais, estaduais e federais e de empresas privadas. Este Centro foi inaugurado em maio de 2009 e onde passou a funcionar a galeria 
de artes Mônica Botelho, a escola de artes visuais Moacyr Fenelon, o setor de patrimônio histórico e a cinemateca Paulo Porto.

Figura 3 - Grande Hotel Muriahé, pós incêndio - 1998.

Fonte: Jornal A notícia, 28 de fevereiro de 2009.

Da década de 2000 a década de 2010, o crescimento da população municipal foi de 8.760 habitantes atingindo o índice populacional de 
100.861 habitantes, número esse que enquadra pela primeira vez Muriaé na categoria de cidade média, segundo os critérios do IBGE. De acordo 
com o referido Instituto, “cidade média” é aquela que apresenta população entre 100.000 e 500.000 habitantes. 

Atualmente Muriaé possui uma população estimada em 108.113 habitantes, com uma densidade demográfica de 119,72 hab./Km². Sua 
economia dispõe como principais setores econômicos o serviço e a indústria. O centro comercial de Muriaé é bem desenvolvido e atende uma 
demanda local e regional diária, onde a indústria da moda tem papel de destaque. A cidade ocupa a posição de 4º maior polo têxtil de Minas Gerais 
em confecção de artigos do vestuário e de acessórios. O polo de moda de Muriaé (composto pelas cidades de Muriaé, Eugenópolis, Laranjal, 
Patrocínio do Muriaé e Recreio) é composto por 750 empresas formais, que empregam diretamente cerca de 13.000 profissionais, com produção 
de 2.500.000 peças por mês e movimento anual de, aproximadamente, 230.000.000 de reais. Outras indústrias, como as de produção de alimen-
tos, bebidas e montagem de veículos, completam o parque industrial muriaeense. No setor agropecuário, que configura uma pequena parcela de 
produto interno bruto do município, destacam-se a criação de bovinos (principalmente gado de leite), galináceos, suínos e a produção de cana-de 
açúcar, de arroz e de banana.

A partir do contexto apresentado de transformação de Muriaé, vem ocorrendo um consequente adensamento urbano da cidade. É neste 
cenário que encontram-se os edifícios arquitetônicos protegidos por tombamento a nível municipal, estes encontram-se submetidos a um contexto 
delicado no que se refere à preservação desses e à preservação de seu entorno e ambiência. O crescimento rápido e não planejado da cidade, aliado 
a suas leis defasadas e aplicadas de forma parcial, contribuem para a intensa verticalização do centro urbano, geográfico e histórico. Fato estes 
que, aliados ao questionável traçado do perímetro de tombamento dos bens arquitetônicos, contribuem cada vez mais no comprometimento da 
preservação dos respectivos entornos. 

2 Grande Hotel Muriahé: História, Restauro, Referência Cultural E O Papel Como Transmissor Da Memória Muriaeense

A edificação do Grande Hotel Muriahé, também denominada como Palacete Ventura, é considerada, dentro de uma visão mais abrangente 
na identificação do estilo, como eclética e pode também ser classificada como pertencente ao neoclassicismo, desde que seja levada em conside-
ração a observação de Bruand (1981, p. 33) de que “o que se convencionou chamar de neoclassicismo, na realidade não passa de uma forma de 
ecletismo, onde é possível encontrar justapostos todos os estilos que utilizam colunas, cornijas e frontões...”. Assim classificada como neoclássica, 
é importante ressaltar a data de sua inauguração (1904), impressa na fachada e todas as características arquitetônicas e decorativas que comprovam 
sua relevância estética e cultural dentro do movimento eclético da Zona da Mata mineira.

O Grande Hotel encontra-se situado em uma das extremidades de Praça João Pinheiro, principal centro comercial da cidade, inserido em 
um conjunto arquitetônico onde se destaca na paisagem devido às suas antiguidade e beleza. Sua fachada posterior encontra-se direcionada para 
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um talude íngreme, então ocupado por um edifício de duas torres com verticalização considerável, visto as características locais, pertencente ao 
terreno Grande Hotel, e cortado por uma escadaria que se inicia na fachada lateral direita. Antes, havia um afastamento lateral originado pelo 
pórtico da fachada principal, uma pequena rua de pedestres de uso estritamente comercial. A referida escada dá acesso ao bairro São Francisco. 

Até o momento desconhece-se a autoria do projeto da edificação. O esmerado tratamento decorativo concedido à fachada, é base para a sua 
suposição da participação de artistas de inequívoca especialização e maestria. De acordo com depoimentos colhidos entre membros da comunida-
de, Antônio Ventura contratou os serviços de artistas italianos que, na época, atuavam nas no município de Cataguases/MG, localizado próximo 
à Muriaé. A estatuária que arremata a platibanda, composta por figuras humanas com alegoria ao comércio, indústria e artes, é de procedência 
portuguesa, da região do Porto, executada por José P. Valente, conforme inscrições nas mesmas.

A edificação foi preliminarmente tombada em instância municipal através do Decreto 1.559 de 1997 com fundamento na Lei 2.062 deste 
mesmo ano. É importante ressaltar que o perímetro de tombamento estabelecido pelo referido decreto, restringia-se ao perímetro da edificação, 
fato que permitiria adensamentos adjacentes futuros e que comprometeria seu entorno bem como suas visadas e ambiência.

Não bastassem as intervenções inadequadas que danificaram ornatos e impediram a visibilidade do Grande Hotel Muriahé durante anos 
de sua construção, a cidade assistiria, ainda, em 25 de fevereiro de 1998, a uma cena jamais imaginada: o incêndio da edificação, cujas causas até 
hoje são desconhecidas, abalou a construção e o município. Todas as lojas e bares foram destruídos, assim como o piso, telhado, forro e grande 
parte da fachada. Restaram apenas as ruínas que, mais tarde, serviriam de base para o posterior projeto de restauração. Antes do incêndio, o Grande 
Hotel Muriahé já sofria com a falta de manutenção de suas instalações e fachadas. Após o ocorrido, o telhado e toda a estrutura interna do edifício 
desabaram, permanecendo de pé somente as fachadas frontal, posterior e laterais.

O processo de restauro da edificação teve início no ano de 2006 e foi realizado por técnicos especializados que consideraram o processo 
bastante trabalhoso, visto o dano intenso em que a mesma estava condicionada. A fachada original foi erguida com argamassa e não com cimento, 
o que exigiu um cuidado maior, além do uso de produtos específicos. O projeto de restauro foi um trabalho inédito na região e seguiu uma meto-
dologia básica, que levou em conta as cartas de restauro internacional.

Iniciou-se com análise da argamassa das fachadas porque, na época da construção, ainda não havia cimento; então, não poderia ser colocado 
qualquer produto similar, pois o mesmo seria rejeitado. Com o resultado desta análise, a argamassa foi trocada em quase toda a sua totalidade, pre-
servando o traço original da edificação. No caso dos ornatos muitos problemas foram enfrentados, pois a maioria se encontrava em estado poroso. 
Houve consolidação com a aplicação de injeção de seringa com cal, com um produto específico, até que todos os poros fossem preenchidos. No 
caso dos elementos faltantes ou que estavam muito degradados, foram feitos moldes e próteses, além da aplicação com pinos galvanizados – para 
não enferrujarem futuramente (Márcia Bizzo, arquiteta e restauradora).

Mantida sua arquitetura original, o local passou a abrigar após seu processo de restauro, as instalações da Escola de Artes Visuais Moacyr 
Fenelon, o Museu de Muriaé, com o acervo permanente do Memorial Municipal, a Galeria de Arte, o Centro de Informações Turísticas e mostras 
do Memorial da Fundarte e da Fundação Henrique Hastenreiter.

O projeto de restauro adveio de uma parceria entre o poder público e o setor privado, da qual participam a Prefeitura de Muriaé; Fundarte; 
Governo Federal; Governo Estadual; Ministério do Turismo; Secretaria de Cultura do Estado; Lei de Incentivo à Cultura (ICMS);  Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); família Ventura (proprietária do imóvel) e seus representantes legais. Também apoiaram o 
projeto a Caixa Econômica Federal, a Companhia Força e Luz Cataguazes–Leopoldina (então ENERGISA) e as Usinas Siderúrgicas de Minas 
Gerais (Usiminas). 

Também muito cuidadosa foi a restauração da face interna da fachada frontal, onde os técnicos encontraram grande degradação biológica. 
Seguindo os parâmetros do projeto, que indicam que fiquem tijolos aparentes para mostrar o sistema construtivo português, foram feitas próteses 
de tijolos que, fixadas com pinos, receberam a aplicação de herbicida e fungicidas para evitar futuros danos naturais. Cerca de duzentos mil reais 
foram gastos no projeto de restauro que durou cerca de 3 anos. 

Reinaugurado no ano de 2009, com seus 40m de frente e cerca de 100m de fundo, o Grande Hotel Muriahé ocupa mais de 4 mil metros qua-
drados de área na região central da cidade e confirma sua imponência e história e memória da população muriaeense pós restauro. Neste período, 
o município através de aquisição financeira, passou a ter direito a dois pavimentos desta edificação, sem desapropriar ou deixar brechas para que,
em um período posterior, a família pudesse vir a pleitear por seus direitos.

O edifício em questão é uma importante referência arquitetônica e cultural na cidade de Muriaé, através dele conta-se parte da história de 
seu povo e de sua cultura, além de trazer os reflexos marcantes de uma memória coletiva. Desde que se transformou em Centro Cultural, o Grande 
Hotel tem recebido diariamente dezenas muriaeenses interessados nas mostras e eventos realizados no espaço. O restauro da edificação represen-
tou a entrega de sua história para a sua população e reativou o pertencimento desta em relação ao mesmo.
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3 O Entorno Do Bem Patrimonial Na Legislação Vigente: Um Estudo Sobre O Grande Hotel Muriahé

As características de cidade média fizeram com que a cidade de Muriaé se expandisse de forma rápida e não planejada; o adensamento 
territorial e o inchaço visível no centro urbano não foram acompanhados por leis efetivas e ou revisadas. Dessa forma, encontra-se a seguir, uma 
análise dos principais instrumentos de controle do desenvolvimento urbano vigentes no município, de suas características teóricas, da aplicação 
dos mesmos no território urbano, e de suas respectivas falhas e defasagens. Tais análises são voltadas para o edifício do Grande Hotel Muriahé, 
com vistas a identificar sua relação com as leis municipais vigentes e a consequente fragilidade de seu perímetro de tombamento.

 Lei de Uso e Ocupação do Solo 

A Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOSU) da cidade de Muriaé foi aprovada em 1987. No capítulo III da referida lei, destinado ao zonea-
mento territorial, encontram-se dispostos 6 zonas distintas: Zona Residencial (ZR), Zona Comercial (ZC), Zona Industrial (ZI), Setores Especiais 
(SE), Zona de Expansão Urbana (ZEU) e Zona Rural (ZR); cada zoneamento mencionado possui subdivisões específicas.

Muriaé se expandiu territorialmente e evoluiu consideravelmente desde a implantação da primeira Lei de Uso e Ocupação do Solo. Somente 
anos após a publicação desta, a Câmara Municipal elaborou apenas leis específicas com alterações de alguns artigos da lei de 1987. Desde então, 
a Lei sofreu 37 alterações tais como adição de artigos, modificações em zoneamentos e limites de gabaritos (volumetrias), dentre outras.

No Plano Diretor, apresentado a seguir, foram previstas, em seu artigo 51, a aprovação e a atualização da lei de parcelamento, uso e ocupa-
ção do solo. Embora a própria equipe de profissionais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), responsável pelo Plano, tenha elaborado 
uma revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo com data de aprovação estimada para o ano de 2007, a mesma não foi aprovada nesta data. Passa-
ram-se 30 anos e, no ano de 2017, a lei que antes geria através de decretos, foi aprovada na câmara novamente com pouca, ou nenhuma alteração 
perceptível da lei anterior, de 1987.

Plano Diretor 

Diante do prazo estipulado pelo Estatuto da Cidade, de elaboração de Plano Diretor para cidades com população superior a 20.000 habitan-
tes, a administração municipal da época, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, elaborou um diagnóstico de leitura da realida-
de municipal de Muriaé. A partir deste diagnóstico, foi formulada uma minuta de anteprojeto de lei. Neste documento foram abordados todas as 
pesquisas, dados e entrevistas coletados ao longo do período de estudo por parte da universidade.

O prazo seria contado a partir do início da vigência do Estatuto da Cidade, período que se encerrou em 10 de outubro de 2006. Foi exata-
mente nesse ano, 2006, que o Plano Diretor Municipal de Muriaé, a Lei Nº 3.377/2006, foi aprovado. 

O Plano Diretor Participativo de Muriaé é o instrumento que respalda o Sistema Municipal de Planejamento e Desenvolvimento do mu-
nicípio. Tem por finalidade estabelecer as diretrizes, ações e instrumentos de intervenção, planejamento e gestão urbana, para o cumprimento da 
função social da cidade e da propriedade; vincular as ações e políticas do poder público municipal, bem como, toda e qualquer intervenção pública 
ou privada no município.

Embora tenha artigos concisos, propostas bem elaboradas e objetivos claros, a Lei do Plano Diretor de Muriaé foi e ainda é pouco aplicada. 
A realidade é que, a mesma foi aprovada apenas para cumprir as exigências legais, fato comprovado pela não revisão do mesmo no prazo de 10 
anos, estipulado pelo próprio Plano Diretor.

3.1 Aplicação Das Leis: Zona De Preservação Histórica De Muriaé/MG

Neste tópico analisa-se a aplicação das leis municipais na Zona de Preservação Histórica de Muriaé/MG, Zona essa em que o objeto de es-
tudo está inserido. Tal Zoneamento foi estabelecido pelo macrozoneamento urbano municipal. As leis em questão são: a Lei de Uso e Ocupação do 
Solo (LEI Nº 1.231/1987-2007) e o Plano Diretor (LEI Nº 3.377/2006). A ZPH corresponde ao centro histórico, que coincide com as centralidades 
comercial, institucional, legislativa e administrativa. Neste centro se encontram a sede da Prefeitura, a maior concentração de comércio, o fórum, 
escolas, cinema, teatro, praças, centros culturais, supermercados, consultórios médicos e odontológicos, dentre outros, além de ser uma área com 
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uma ocupação residencial considerável. É uma região adensada e de usos múltiplos, por isso as leis se tornam muito mais complexas no que diz 
respeito a sua execução e aplicação. Na Figura 4, é possível constatar também, como o Zoneamento proposto pela LUOSU é fragmentado, fato 
que contribui para interpretações diversas e inúmeros problemas relacionados a aplicação desta. Tais interpretações, na maior parte das vezes, 
favorecem os empreendedores que veem nesta região um potencial de investimento de grande retorno financeiro.

Figura 4 - Fragmento do Mapa de Zoneamento da LEI Nº 1.231/1987.

Fonte: Zoneamento Urbano. Prefeitura Municipal de Muriaé 1987.

O Grande Hotel Muriahé, segundo os parâmetros de Zoneamento Urbano, insere-se na Zona Comercial 4 (parcela frontal do lote) e no 
Setor Especial 1 (parcela posterior do lote). Na porção posterior do lote (SE 1) está sendo inserido um edifício de duas torres verticais (Figura 5) 
com propostas de uso residencial e institucional. Até a publicação do presente artigo, em Novembro de 2018, este ainda se encontrava em obras. 

Figura 5 - Entorno do Grande Hotel Muriahé.

Autoria: Marine Mattos. Data: 2018.

O prédio de uso misto, ainda em construção, apresenta não só construção irregular na SE1 (setor destinado a implantação de áreas verdes 
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segundo Zoneamento Municipal), mas também falhas no processo de elaboração do tombamento do bem (Grande Hotel Muriahé), em que o pe-
rímetro de tombado restringe-se apenas ao próprio perímetro da edificação e não em uma área de proteção de entorno, vide Figura 6. Neste caso, 
observa-se uma sequência de falhas tanto no que se refere à defasagem e aplicabilidade das leis vigentes no munícipio, assim como na elaboração 
do dossiê de tombamento de bens municipais. 

Figura 6 - Fragmento do Mapa de Zoneamento da LEI Nº 1.231/1987 e construção irregular.

Fonte: Prefeitura Municipal de Muriaé.

Na legislação brasileira, o artigo 18 do Decreto-lei n° 25/1937, conhecido como a Lei do Tombamento, é previsto que, sem prévia autori-
zação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,

[...] não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou carta-
zes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objéto, impondo-se nêste caso a multa de cincoenta por cento do valor do mesmo objéto. 
(BRASIL, 1937).

A par disso, ao tutelar a paisagem como valor e como bem jurídico digno de proteção, nosso ordenamento contempla a proteção do entorno, 
a começar pela Constituição Federal – artigos 23º, inciso III, 24º, inciso VIII, e 216º, inciso V. 

A Lei n° 7.347/1985 disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e a bens e direitos de valor 
estético e paisagístico, entre outros. A proteção ao entorno também foi contemplada na Lei n° 6.513/1977, regulamentada pelo Decreto Federal n° 
86.176/1981, que versa sobre as áreas especiais de interesse turístico, e institui a possibilidade de definição de zonas de entorno que podem ser de 
duas espécies: a) entorno de proteção: “espaço físico necessário ao acesso do público ao Local de Interesse Turístico e à sua conservação, manu-
tenção e valorização” (BRASIL, 1977), e b) entorno de ambientação: “o espaço físico necessário à harmonização do Local de Interesse Turístico 
com a paisagem em que se situa” (BRASIL, 1977). O desrespeito a essas restrições poderá implicar na imposição de sanções previamente definidas 
no artigo 24, inciso V, do mesmo diploma legal.

Dessa forma, é de suma importância que ao propor o tombamento de qualquer bem, é necessário que se priorize o entorno do mesmo, visto 
que as cidades estão em constante processo de evolução e adensamento urbano, fato que vem prejudicando, com frequência, o entorno, as visadas 
e as ambiências dos bens tombados. 

A Figura 7 representa a planta baixa da edificação em estudo (Grande Hotel Muriahé) e sua relação complexa com seu entorno, reforça as 
falhas de aplicação das determinações impostas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano municipal e a fragilidade de se propor um perímetro 
de tombamento restrito ao perímetro do edifício tombado.
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Figura 7 - Planta de localização do Grande Hotel Muriahé e seu entorno.

Fonte: Google Maps modificado pelas autoras.

No capítulo III da Lei que dispõe sobre o Macrozoneamento Urbano e que se refere especificamente à região central, região essa que cor-
responde ao fragmento de estudo em questão, é pontuado o seguinte artigo referente ao adensamento urbano:

Art. 23º – São diretrizes para o zoneamento urbano:

I. controlar o adensamento e a verticalização da região central, obedecidas às condições técnicas possíveis de cada local;

II. priorizar o adensamento em área de infraestrutura urbana consolidada;

III. definir critérios de uso e ocupação do solo para a preservação dos corredores de vento.

Parágrafo Único – Os perímetros urbanos da sede municipal, dos distritos e dos povoados do município de Muriaé serão definidos em lei específica. 
(Lei 1.231/1987, Muriaé-MG).

A verticalização na região central da cidade tem acontecido de maneira expressiva e sem planejamento ou análise dos impactos causados ao 
entorno, fato contrário às previsões legislativas expostas anteriormente, como, por exemplo, no artigo 23 do Macrozoneamento Urbano. As vias 
urbanas centrais são, em sua maioria, estreitas e não comportam o número de veículos que as novas edificações demandam. Outros problemas são 
as grandes massas de edificações que vêm surgindo que podem vir a afetar a região no que tange às questões de iluminação e ventilação naturais, 
e de conforto térmico e acústico. Destaca-se também o aumento dos problemas de trânsito e circulação de pessoas, da ampliação da demanda por 
infraestrura de saneamento e dos impactos negativos na paisagem do entorno dos bens patrimoniais existentes.

Na Figura Figura 8 tem-se uma simulação do que atual legislação urbana permite, no tocante ao adensamento. Nota-se na imagem que já 
existem edifícios com verticalização significativa e, com a defasagem da legislação vigente, as chances de o adensamento da área central acontecer 
são muito expressivas.
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Figura 8 - Simulação de adensamento permitido pela LEI No 1.231/1987.

Fonte: MATTOS, 2018, p. 106.

A Figura 9 também ilustra como a verticalização permitida pela atual lei de Uso e Ocupação do Solo pode ser danosa para a cidade. Em linhas vazadas, está 
representado o que já é consolidado na região central, ZPH de Muriaé/MG, e em negrito o que pode vir a ser construído segundo as normas da LUOSU.

Figura 9 - Verticalização atual e verticalização permitida (em negrito) pela LEI No 1.231/1987 na Zona de Preservação Histórica.

Fonte: MATTOS, 2018, p. 106.

Através de análises e de estudos sobre o desenvolvimento urbano de Muriaé, desde os seus primórdios até os dias atuais, análise da base 
legal apresentada anteriormente, conclui-se que a falta de revisão e a não aplicação das leis de ordenamento urbano vêm contribuindo de forma 
danosa para a conformação da mesma. 

A tendência de expansão movida por interesses econômicos de grandes empreendedores do ramo da construção civil configura o principal 
fator que impede que as leis sejam aplicadas. Embora arquitetos, engenheiros, geógrafos dentre outros estudiosos do planejamento urbano tenham 
alertado para a necessidade de revisão das leis obsoletas e principalmente, para a aplicação dessas leis no solo urbano de Muriaé, os gestores pú-
blicos não têm tomado nenhuma decisão eficaz. 

As análises dos instrumentos legais atuais comprovam a urgência de se considerar que tanto a LUOSU quanto o Plano Diretor precisam ser 
revisados e aprovados pela Câmara Municipal. É necessário também que seja formada uma equipe de profissionais qualificados para gerenciar e 
fiscalizar todos novos projetos aprovados. A legislação precisa ser aplicada.

É necessário que o caos urbano que se prenuncia seja reordenado e que outros vetores de expansão urbana sejam bem definidos e prioriza-
dos pelos novos empreendimentos imobiliários para que o centro de Muriaé não sofra com o inchaço e desordenamento urbano.
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Conciderações Finais

A partir de um embasamento teórico baseado na preservação do patrimônio cultural e aos bens arquitetônicos e seus respectivos entornos, 
tomamos como objeto de estudo do presente artigo o Grande Hotel Muriahé, localizado em Muriaé, Minas Gerais. A edificação, tida como patri-
mônio cultural tombado a nível municipal, data de 1904, foi construída em estilo eclético e passou por diferentes fases desde então. A concepção 
inicial que comportava uso misto de hotelaria e comércio, foi substituída pelo uso estritamente comercial na década de 1970. No ano de 1998, 
como consequência de um incêndio, o hotel teve sua estrutura abalada. O processo de restauro da edificação teve inicio apenas em 2006. O projeto, 
concluído em 2009, contou com o trabalho de profissionais especialistas e teve como resultado a reconstrução do edifício, fachadas e ornamentos. 
A partir de então, funcionam no local as instalações da Escola de Artes Visuais Moacyr Fenelon, o Museu de Muriaé, com o acervo permanente 
do Memorial Municipal, a Galeria de Arte, o Centro de Informações Turísticas e mostras do Memorial da Fundarte e da Fundação Henrique Has-
tenreiter.

Em seguida, com foco na Zona de Preservação Histórica de Muriaé, Minas Gerais, foram levantadas questões relativas às conjunções tem-
porais e espaciais na estruturação do tecido urbano da cidade, e a partir de então, foi possível identificar também com a mesma evoluiu ao longo do 
tempo e como seus bens arquitetônicos se comportaram como agentes norteadores dessa evolução. No que se refere ao patrimônio arquitetônico 
de um modo geral, o perímetro de tombamento é restrito ao lote e sua preservação é colocada com menor prioridade.

A partir da concepção de relações e análises acerca dos instrumentos de proteção aos bens arquitetônicos tombados e de incentivo a execu-
ção e a fiscalização das leis que regem no município, foram constatadas inúmeras falhas de elaboração e aplicação desses. 

Mediante esses fatos, conclui-se que a aplicabilidade e a revisão constante de tais instrumentos, leis de ordenamento territorial e leis de pro-
teção patrimonial são de suma importância para que Muriaé tenha seu desenvolvimento minimamente organizado. Esses, têm por obrigatoriedade 
atender às necessidades da cidade e de toda uma população de forma justa e não apenas, interesses de uma minoria elitista.

Com base nas análises realizadas a partir dessa base legal, foi possível identificar as falhas e brechas que permitem o adensamento intenso 
na Zona de Preservação Histórica. Conclui-se que a falta de revisão e a não aplicação da mesma vêm contribuindo de forma danosa para a con-
formação da Zona de Preservação Histórica. Destaca-se que, os interesses econômicos de grandes empreendedores do ramo da construção civil, 
intimamente ligados à atividade política e ao setor público, são os principais fatores que dificultam a aplicação das leis de forma eficaz. Em con-
sequência disso, o centro urbano continua em processo de adensamento desordenado. Arquitetos, engenheiros, geógrafos dentre outros estudiosos 
do planejamento urbano têm alertado para a necessidade de revisão das leis obsoletas e principalmente, para a aplicação dessas leis e os gestores 
públicos não têm tomado atitudes eficazes.

As análises desenvolvidas no presente artigo comprovam a urgência de medidas práticas, por parte do poder público, neste âmbito. Des-
tacamos a necessidade de revisão e aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo e do Plano Diretor municipais, para que se obtenham avanços 
positivos no tocante ao planejamento e gestão urbanos. A estruturação de uma equipe profissional qualificada e capaz de analisar, aprovar e fis-
calizar os novos projetos de forma eficaz, faz-se estritamente necessária para que se obtenham progresso nessa direção. Tais iniciativas devem 
ser tomadas com vistas à ordenação do caos urbano já presente no espaço, de modo que outras Zonas de Expansão Urbana sejam bem definidas e 
priorizadas nos novos empreendimentos.
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O INVENTÁRIO COMO FORMA DE TUTELA DO PATRIMÔNIO MATERIAL DE JUIZ DE FORA

Camila de Rezende Innocêncio1

Fabiana Mendes Tavares Jacques 2

Resumo

O presente artigo aborda o inventário enquanto instrumento de tutela dos bens culturais, previsto no artigo 216, parágrafo 1º da Constituição 
Federal de 1988, considerando suas interpretações conceituais, aplicabilidade e efetividade nas políticas públicas de salvaguarda do patrimônio 
material da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Devido à falta de regulamentação, cabe aos estados e municípios a suplementação (como 
criação ou complemento) da legislação federal. Em Juiz de fora, tal complemento se dá por meio das leis N.º 10.777 – de 15 de julho de 2004 e N.º 
11.000 - de 06 de outubro de 2005 que versam sobre a proteção do patrimônio cultural do município. No entanto, nelas é possível perceber lacunas 
no que tange a função jurídica do inventário enquanto instrumento de preservação, apesar deste ser elencado na Lei Orgânica de Juiz de Fora como 
umas das formas de acautelamento e preservação previstas para o patrimônio cultural da cidade. Como exemplo prático este artigo apresenta por 
objetivo analisar a eficácia do inventário como instrumento na salvaguarda dos bens da cidade e para tanto, aponta-se a Igreja Matriz de São José 
do Botanagua, edificação inventariada de grande interesse histórico, arquitetônico e com valores imateriais agregados que lhe conferem o papel 
de símbolo da comunidade e marco na paisagem urbana do bairro. Esta situa-se em uma área que apresenta outras onze edificações inventariadas 
em seu entorno imediato, indicando a relevância das características presentes no conjunto cuja manutenção se faz necessária para a compreensão 
da localidade do passado para o presente. No entanto, como poder-se-á demonstrar o inventário não foi capaz de evitar que tais construções so-
fressem descaracterizações e demolições. Desta forma, é possível encaminhar a conclusão que o inventário não constitui instrumento eficiente de 
salvaguarda dos bens materiais no município de Juiz de Fora.

Palavras-chave: (1) Inventário. (2) Patrimônio material. (3) Juiz de Fora

Abstract

This article deals with the inventory as an instrument for the protection of cultural property, provided for in article 216, paragraph 1 of the 1988 
Brazilian Federal Constitution, considering its conceptual interpretations, applicability and effectiveness in the public policies for the protection of 
the material heritage of the Juiz de Fora city, in the estate of Minas Gerais - Brazil. Due to the lack of regulation, it is incumbent upon states and 
municipalities to supplement (as a creation or complement) federal legislation. In Juiz de Fora city, this complement is given by laws No. 10,777 
- dated July 15, 2004 and No. 11,000 - of October 6, 2005 that deal with the protection of the cultural heritage of the municipality. However, it is
possible to perceive gaps in the legal function of the inventory as a preservation instrument, although it is listed in the Organic Law of Juiz de Fora
city as one of the forms of precaution and preservation foreseen for the city’s cultural heritage. As a practical example, this article aims to analyze
the effectiveness of the inventory as an instrument to safeguard the patrimony of the city. For this purpose, the Church of São José do Botanagua
is listed, an inventory of great historical, architectural interest and with immaterial values that give it the role of community symbol and landmark
in the urban landscape of the neighborhood. This is located in an area with eleven other buildings inventoried in its immediate surroundings, in-
dicating the relevance of the characteristics present in the set whose maintenance is necessary for the understanding of the locality from the past
to the present. However, as the inventory could be demonstrated, it was not able to prevent such constructions from suffering decharacterisations
1 Graduanda em Arquitetura e Urbanismo - Universidade Federal de Juiz de Fora. -  Email: camila.innocencio@arquitetura.ufjf.br
2  Professora Assistente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Universidade Federal de Juiz de Fora. -  Email: fabimtm@gmail.com
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and demolitions. In this way, it`s possible to conclude that the inventory is not an efficient instrument for safeguarding material assets in the mu-
nicipality of Juiz de Fora city.

Key-words: (1) Inventory. (2) Material patrimony. (3) Juiz de Fora

 Introdução

 Conceitualmente, têm-se por patrimônio cultural “as expressões culturais representativas para a coletividade e compatíveis com os valo-
res previstos em nossa Constituição” (PAIVA e SOUZA, 2018, p.19).  Como parcela disto, tem-se o Patrimônio Cultural Edificado que constituído 
por edifícios cuja construção é significativa para a comunidade, por sua arquitetura, por valores identitários que marcam a vivência coletiva, por 
métodos construtivos ou por quaisquer outros elementos que indiquem sua relevância no passado e a necessidade de salvaguarda para as gerações 
futuras. 

Como forma de tutela do patrimônio material brasileiro estão previstos instrumentos legais na Constituição Federal de 1988 que devem ser 
aplicados e gerenciados pelo poder público em instâncias municipal, estadual ou federal. São eles: o tombamento, a desapropriação, a vigilância, o 
inventário e outras formas de acautelamento e preservação (como por exemplo: investimentos públicos, isenções fiscais e o zoneamento urbano). 
No entanto, diferentemente do tombamento que foi instituído através do decreto-lei 25/1937 e possuí respaldo jurídico para medidas protetivas 
e punitivas, o inventário não possui a mesma regulamentação, ficando a critério dos municípios a complementação da lei federal e sua utilização 
para fins de salvaguarda. 

Desta forma, o presente artigo aborda o inventário enquanto instrumento de tutela do patrimônio cultural edificado, previsto no arti-
go 216, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988, considerando suas interpretações conceituais, aplicabilidade e efetividade nas políticas 
públicas de salvaguarda do patrimônio material da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Como exemplo prático este artigo apresenta por objetivo 
analisar a eficácia do inventário como instrumento na salvaguarda dos bens do município e para tanto, aponta-se a Igreja Matriz de São José do 
Botanagua, edificação inventariada de interesse histórico, arquitetônico e com valores imateriais agregados que lhe conferem o papel de símbolo 
da comunidade e marco na paisagem urbana do bairro. 

A Igreja Matriz de São José do Botanagua situa-se em uma área que apresenta outras onze edificações inventariadas em seu entorno ime-
diato, indicando a relevância das características presentes no conjunto cuja manutenção se faz necessária para a compreensão da localidade do 
passado para o presente. No entanto, como poder-se-á demonstrar o inventário não foi capaz de evitar que tais construções sofressem descaracte-
rizações e demolições.

1. Conceito, Origens Do Instrumento E Direito Comparado

O inventário é um instrumento legal, previsto no artigo 216, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988 que visa salvaguardar os bens 
culturais materiais do país e traduz-se “na identificação das características, particularidades, histórico e relevância cultural, adotando-se, para sua 
execução, critérios técnicos objetivos e fundamentados de natureza histórica, artística, arquitetônica, sociológica, paisagística e antropológica, 
entre outros.” (Projeto de Lei 1698/2007, Assembleia Legislativa de Minas Gerais). É adotado para fins de catalogação e descrição detalhada dos 
bens materiais e imateriais em instância municipal, estadual e/ou federal.

Sabe-se, no entanto, que tal instrumento legal não é originariamente brasileiro sendo tratado na Carta de Atenas, datada de 1931, como for-
ma de proteção dos bens culturais a ser implementada nos países por meio de registros fotográficos e descrições que assegurassem o conhecimento 
e a catalogação de seus monumentos históricos. Porém, no Brasil as discussões a respeito da preservação do patrimônio tiveram início a partir da 
década de 1920, e ainda neste período a percepção sobre a necessidade do inventariamento dos bens materiais e imateriais do país foi levantada, 
constando em todas as propostas de legislação para proteção do patrimônio cultural brasileiro que antecederam a criação do SPHAN (Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), datada de 1937.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o inventário foi instituído como instrumento legal de tutela do patrimônio cultural brasi-
leiro. Sua importância enquanto instrumento legal é evidenciada no trecho abaixo:

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10647933/artigo-216-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10647733/par%C3%A1grafo-1-artigo-216-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10647933/artigo-216-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10647733/par%C3%A1grafo-1-artigo-216-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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“[...] uma forma de se evidenciar o valor cultural de um bem e, portanto, uma vez que determinado imóvel precisa ser ou já está inventariado, o 
seu proprietário deverá facilitar ao Poder Público a adoção das medidas que resultem necessárias para o estudo do bem, além de conservá-lo e 
protegê-lo.” (PAIVA e SOUZA, 2018, p.72)

Porém, por não haver uma regulamentação jurídica no Brasil a respeito deste instrumento, tal como o decreto-lei N.º 25/37 que instituiu o 
tombamento, o inventário permite diferentes interpretações a respeito de seu alcance no acautelamento dos bens. Há correntes jurisprudenciais que 
defendem seu valor legal e poder de sanção tal qual o do tombamento, por estar previsto na Constituição Federal brasileira, conferindo ao mes-
mo, papel similar ao adotado em países como Portugal, Espanha e França, nações com tradição no inventariamento e proteção de seu patrimônio 
cultural. Outra linha defende que o instrumento tem a função somente de conhecimento e catalogação dos bens, devendo ser utilizada como uma 
primeira ação de acautelamento, mas sem poder jurídico para determinar medidas protetivas e punitivas.

Analisando comparativamente a aplicabilidade e o alcance jurídico do instrumento em Portugal, Espanha e França é possível perceber que 
este se faz eficiente na salvaguarda dos bens e que tem um maior respaldo na legislação para estabelecer as medidas de proteção do patrimônio 
cultural destes países. Em Portugal a Lei de Bases do Patrimônio Cultural (107/2001), estabelece a classificação e o inventariamento como formas 
de proteção dos bens culturais, elencando ainda seus critérios genéricos para apreciação, as especificidades e o alcance do instrumento, inclusive 
no que tange os deveres dos proprietários das edificações inventariadas (OLENDER, 2010).

Na Espanha, o regime jurídico de proteção do patrimônio cultural é regulamentado pela Lei 16/1985 que indica que os itens inclusos no In-
ventário Geral estão subordinados às medidas de proteção legais, sendo vetadas intervenções sem prévia comunicação e prevendo a expropriação 
destes bens pela administração pública caso isto se mostre necessário para a salvaguarda dos bens culturais (OLENDER, 2010).

Como último elemento para fins de direito comparado, tem-se o “Code Du Patrimoine – Partie Legislative, aparato jurídico que versa sobre 
a tutela dos bens culturais na França, país em que o inventariamento é realizado desde 1837 e possui 40 mil bens inscritos no Inventário Com-
plementar dos Monumentos Históricos (MIRANDA, 2008). Tal legislação versa sobre a inscrição no inventário suplementar dos monumentos 
históricos.

No Brasil, a falta de um aporte jurídico específico para o inventário, compromete a eficiência e repassa para os municípios a responsabili-
dade em legislar e fiscalizar a respeito deste instrumento. 

2. Suplementação Da Legislação Federal Em Juiz De Fora

Devido à falta de regulamentação jurídica do instrumento, e cabendo aos estados e municípios a suplementação (como criação ou comple-
mento) da legislação federal, em Juiz de Fora, tal complemento se dá por meio das leis N.º 10.777 – de 15 de julho de 2004 e N.º 11.000 - de 06 
de outubro de 2005 que versam sobre a proteção do patrimônio cultural do município.

A lei N.º 10.777/2004 conceitua o que pode ser considerado patrimônio cultural do município, as formas de proteção conforme a natureza 
do bem, o papel e as funções administrativas de responsabilidade do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (COMPPAC), os 
instrumentos de proteção a serem utilizados, possíveis penalidades e benefícios fiscais. No entanto, o inventário não aparece elencado como um 
instrumento de proteção e sim como uma das atribuições do COMPPAC, sendo citado apenas no inciso V do Art. 6º, conforme verificado a seguir:

“V - solicitar e acompanhar os trabalhos realizados pelo corpo técnico da FUNALFA, visando a proteção, preservação, vigilância, desenvolvimento 
de inventários, projetos, pareceres, atividades que objetivem a educação patrimonial e eventos culturais relacionados com o Patrimônio Cultural do 
Município;” (JUIZ DE FORA, 2004)

A lei Ordinária N.º 11.000/2005 por sua vez, altera o Art. 50º da lei N.º 10.777/2004 que se refere aos benefícios fiscais concedidos aos imó-
veis tombados. Porém, em ambas é possível perceber lacunas no que tange a função jurídica do inventário enquanto instrumento de preservação, 
sem descrever seu alcance legal e a forma sistemática como este deve ser realizado. A deliberação sobre a utilização do inventário é determinada 
pelo COMPPAC e pela DIPPAC (Divisão de Preservação do Patrimônio Cultural).

Apesar desta lacuna jurídica nas principais leis que versam sobre a proteção dos bens, o inventário é elencado na Lei Orgânica de Juiz de 
Fora como umas das formas de acautelamento e preservação previstas para o patrimônio cultural da cidade, no parágrafo 1º, do Art.11:
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“§ 1º O Poder Público Municipal, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural e histórico em seu território 
administrativo, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, declaração de interesse cultural, decretação de áreas de proteção 
ambiental, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação.” (JUIZ DE FORA, 2014)

Verifica-se, no entanto, que o instrumento é bastante utilizado no município, tendo grande parte das edificações de relevância histórico-
-arquitetônicas sido inventariadas. Sua aplicação é feita como forma de identificação e conhecimento dos bens, por meio de fichas com análises
tipológicas detalhadas a respeito das fachadas, descrições de materiais construtivos e indicações ou não de proteção legal. Porém a maioria destes
bens tem seu inventário somente com valor documental, não sendo tomadas medidas subsequentes efetivas para sua salvaguarda.

Além disso, um aspecto de extrema importância a ser considerado a cerca de bens inventariados e até mesmo tombados (visto que tal ele-
mento não é bem delimitado no Dec. Lei 25/1937) é o que tange o perímetro de entorno. A delimitação da preservação de um raio no entorno de 
bens culturais é fundamental para que a leitura, a visibilidade e a ambiência destas edificações não sejam comprometidas. Obviamente, tornasse 
indissociável a adoção destes parâmetros e uma regulação urbanística eficiente (zoneamento urbano, limitações de gabaritos, recuos e taxas de 
ocupação).

Ainda neste contexto de preservação do bem e seu entorno, outros instrumentos de planejamento e gestão urbana já regulamentados podem 
e devem ser utilizados em áreas consideradas de interesse cultural, cujos bens sejam tombados ou inventariados. O primeiro deles é o “Estudo de 
Impacto de Vizinhança” (EIV), previsto pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001) e regulamentado pelo Plano Diretor de Juiz de Fora 
(2014). Nele devem ser considerados aspectos positivos e negativos do empreendimento, considerando o impacto gerado quanto: ao adensamento 
urbano e populacional; equipamentos urbanos; uso e ocupação do solo; valorização imobiliária; geração de tráfego e demanda por transporte pú-
blico; infraestrutura urbana; ventilação e iluminação natural; paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. A partir desta análise, deve se propor 
ações mitigadoras para os possíveis danos. Sobre o EIV tem-se que:

“O Estudo de Impacto de Vizinhança deverá ser realizado por conta do empreendedor e de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos 
do empreendimento ou atividade sobre diferentes aspectos das áreas vizinhas, como qualidade de vida da população residente, fluxo de trânsito, 
impacto visual, demanda por água e energia, entre outros, propondo medidas para minimizar estes impactos.” (PAIVA e SOUZA, 2018, p.73)

Outro instrumento regulamentado no Estado de Minas Gerais sob competência do IEPHA (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico de Minas Gerais) é o Estudo Prévio de Impacto Cultural (EPIC) que tem como produto o Relatório de Impacto no Patrimônio Cultural (RI-
PIC) e deve ser elaborado e entregue por empreendedores que pretendem realizar obras que impactem (de forma efetiva ou potencial) sobre áreas 
de interesse cultural. É exigido para concessão do licenciamento ambiental por parte do IEPHA, sendo inicialmente adotado em Minas Gerais, mas 
que pode e deve ser utilizado como base para outros estados e no aperfeiçoamento das políticas de proteção municipais. O EPIC deve contemplar 
os seguintes pontos: Caracterização do empreendimento; definição e diagnóstico da Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta 
(AID) e Área de Influência Indireta (AII); demonstração da compatibilidade do empreendimento com a legislação; Identificação de bens materiais 
e imateriais ainda não reconhecidos pelo poder público; identificação dos impactos no patrimônio cultural na ADA, AID, AII; e a elaboração de um 
plano de salvaguarda do patrimônio cultural afetado, com medidas de prevenção, mitigação, compensação e educação patrimonial (Deliberação 
Normativa CONEP nº 007/2014).

Sendo assim, é possível constatar que em Juiz de Fora, o instrumento tem um forte papel de documentação e em alguns casos, serve de 
subsídio para o tombamento, mas por si só não assegura a proteção do patrimônio cultural.

3. Estudo De Caso: Matriz De São José Do Botanágua

A Igreja Matriz de São José do Botanagua, situada na Av. Sete de Setembro, no bairro Costa Carvalho, e como colocado anteriormente é 
uma edificação inventariada de grande interesse histórico, arquitetônico e com valores imateriais agregados que lhe conferem o papel de símbolo 
e marco na paisagem urbana do bairro. Esta situa-se em uma área com outras onze edificações inventariadas em seu entorno imediato, indicando 
a relevância das características presentes no conjunto cuja manutenção se faz necessária para a compreensão da localidade do passado para o pre-
sente.
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3.1.  Análise Urbana

Por meio do mapeamento de áreas ocupadas e livres é possível perceber que a região apresenta uma grande parcela de seu território edifica-
da, mas os imóveis ali existentes muitas vezes não ocupam todo o seu terreno. Esta taxa de ocupação do solo menor favorece aspectos e conforto 
lumínico, acústico e a ventilação nas edificações, mas por outro lado possibilita a subutilização de alguns pontos, o que acaba por favorecer a 
especulação imobiliária no bairro juntamente com alguns terrenos vazios, com grande potencial construtivo e que não são utilizados para nenhum 
fim de interesse público. Como estes lotes em sua maioria são de propriedade particular, encontram-se murados, impedindo qualquer tipo de apro-
priação por parte da comunidade. Esses vazios urbanos acabam se tornando meras áreas ociosas.

Figura 1: Mapa de cheios no entorno imediato. Elaborado pelos autores, 2018.

  Existem ainda na região alguns terrenos vazios, com grande potencial construtivo e que não são utilizados para nenhum fim de interesse 
público. Como estes lotes em sua maioria são de propriedade particular, encontram-se murados, impedindo qualquer tipo de apropriação por parte 
da comunidade. Esses vazios urbanos acabam se tornando meras áreas ociosas ao sabor da especulação o que é bastante prejudicial para o bairro. 
Outros fatores relevantes são: o baixo percentual de áreas verdes (as maiores massas vegetais são encontradas somente na porção nordeste do mapa 
e às margens do Rio Paraibuna) o que concede a localidade um aspecto rarefeito, e a inexistência neste recorte, de espaços públicos de convivência 
ou áreas de lazer.
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Figura 2: Mapas de vazios no entorno imediato. Elaborado pelos autores, 2018.

Em relação à utilização, pode-se encontrar neste recorte edificações de uso residencial, comercial, misto, institucional e ainda construções 
vazias ou abandonadas. No entanto, a grande maioria das edificações existentes possui caráter residencial. O bairro possui característica majorita-
riamente residencial, existindo um número considerável de estabelecimentos comerciais situados junto às casas, conferindo às mesmas um caráter 
misto. Encontram-se instalados nestes pontos, diversos tipos de comércio como: padarias, restaurantes, bares, oficinas e salões de beleza.

É possível constatar também que a maior parte das edificações cujo uso é estritamente comercial está situada na Av. Brasil, muitas delas 
sendo galpões. Por último temos poucas edificações com uso institucional nesta região, sendo elas: a Igreja Matriz, uma creche e uma escola mu-
nicipal.

Figura 3: Mapa de usos no entorno imediato. Elaborado pelos autores, 2018.

Outro aspecto analisado foi o gabarito das edificações existentes, algo que interfere na morfologia urbana do bairro e também na percepção 
do bem objeto de estudo do presente trabalho. Verificou-se que a maior parte das edificações possui entre um e três pavimentos e que uma parcela 
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menor possui quatro pavimentos. No entanto, existe neste trecho apenas um único edifício em construção que chegará a oito pavimentos, destoan-
do absolutamente do perfil geral do bairro.

De acordo com a Lei nº 6910 que dispõe sobre o ordenamento do uso e ocupação do solo no município de Juiz de Fora, tem-se que a região 
apresentada encontra-se na unidade territorial “X”, área territorial considerada “Zona Urbana”, de região urbana nº “60” e cujos zoneamentos auto-
rizados são: “ZR1/ZR2\ZR3” (zoneamentos residenciais). Atendendo à estes parâmetros de zoneamento, os modelos de parcelamento autorizados 
são “MP3”, “MP2” e “MP8” (para o caso de granjas). 

Quanto aos modelos de ocupação permitidos, tem-se “M3” e “M2” para os lotes lindeiros à Av. Sete de Setembro, e até o modelo “M3” nas 
demais áreas. Sendo assim, as edificações construídas devem atender a uma taxa de ocupação máxima de 65%, com afastamento frontal mínimo 
de 3 metros e para lotes com áreas maiores que 300 m², pode-se não dar afastamento em uma das divisas e 1,5 metro nas demais. 

Em uma área com muitas edificações residenciais de pequeno porte e número de pavimentos reduzido, essa possibilidade da inexistência de 
afastamentos laterais se for utilizada em edifícios de grande porte, pode acarretar no comprometimento da leitura das edificações históricas, além 
de facilitar a ocorrência de danos nas mesmas. 

Figura 4: Mapa de gabaritos no entorno imediato. Elaborado pelos autores, 2018.

A nova edificação que está sendo construída impactará diretamente na visibilidade da Igreja de São José ao longo da Av. Sete de Setembro, 
e também nas edificações a seu redor, que além do prejuízo em relação à privacidade, serão impactadas com a diminuição de insolação e de venti-
lação natural. Além disso, esta nova edificação gera uma sobrecarga em termos de tráfego nesta região que já é naturalmente movimentada por se 
tratar de uma rota de ligação entre alguns bairros na cidade além das redes de água e esgoto.

3.2.  Caracterização Do Bem E De Seu Entorno

A Igreja Matriz de São José do Botanagua possui estilo neogótico, e tem sua construção datada de 1932. Constitui a quarta paróquia criada 
na cidade, originando uma série de outras em bairros próximos. Situa-se em uma região antigamente conhecida como Botanagua, que abrangia as 
proximidades do Caminho Novo, determinado a conformação do município. Sua construção está diretamente ligada à participação da comunidade 
local e da própria formação do bairro.
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Figura 5: Igreja Matriz de São José do Botanagua. Foto: Camila Innocêncio. Data: 08/02/2018.

Registros de batismo disponíveis na Cúria Metropolitana de Juiz de Fora, indicam uma capela de mesmo nome (Capela de São José) em 
1881 situada a aproximadamente 1500 metros da atual edificação, remetendo a uma possível realocação, colocando-o temporalmente como mais 
antiga que a própria Catedral Metropolitana do município. 

O bem em questão além de possuir grande interesse patrimonial para a comunidade, desde 2015 passou a exercer uma influência na cidade 
como um todo, recebendo fiéis de todas as regiões do município para uma celebração que ocorre todas às terças-feiras, chamada de “Missa do 
Impossível”. 

Figura 6: Missa do Impossível. Foto: Camila Innocêncio. Data: 13/11/2018.

A celebração é em devoção à Nossa Senhora dos Impossíveis, e congrega em toda missa aproximadamente seis mil fiéis, sendo realizada 
no pátio da Igreja. Além disso, a última “Missa do Impossível” do ano é realizada na rua, em frente ao portão, com uma estrutura maior recebendo 
aproximadamente trinta mil pessoas. Sendo assim, com o aporte material da Matriz de São José, inúmeros valores de identidade, pertencimento e 
de expressão coletiva da religiosidade são possibilitados e influenciam na cidade como um todo. 
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Figura 7: Última Missa do Impossível do ano. Foto: Camila Innocêncio. Data: 19/12/2017.

A Igreja Matriz de São José juntamente com mais dez edificações de interesse histórico e arquitetônico em seu entorno imediato são inven-
tariadas, mas não possuem indicação de proteção legal, ou seja, o inventário possui apenas valor documental. São edificações do início do século 
XX, em grande maioria de estilo eclético que possibilitam a percepção da paisagem urbana da área no passado.

Figura 8: Adaptação feita em mapa retirado do Inventário de Proteção do acervo cultural de Juiz de Fora, Volume V. Acesso em: 22/05/2017.
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Figura 9: Fonte: Adaptação feita em imagens retiradas do Inventário de Proteção do acervo cultural de Juiz de Fora, Volume V. Acesso em: 22/05/2017.

Apesar do inventariamento destas edificações, algumas foram descaracterizadas ou demolidas. Intervenções inadequadas foram feitas in-
clusive na Igreja Matriz de São José do Botanagua, visando atender à demanda originada pela “Missa do Impossível”, como a construção de um 
anexo com banheiros e ampliação da sacristia que altera a planta cruciforme característica da edificação, além da colocação de barracas no pátio 
que atuam como elementos espúrios.

Figura 10: Construção de anexo descaracterizante na Igreja. Foto: Camila Innocêncio. Data: 02/07/2018
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Figura 11: Elementos espúrios no pátio da Igreja. Foto: Camila Innocêncio. Data: 02/07/2018

A falta de proteção efetiva nas edificações e em seus perímetros de entorno possibilitou ainda, que um grande empreendimento imobiliário, 
cujo gabarito destoa da morfologia urbana da área, fosse construído próximo à igreja, tornando-se uma barreira visual que altera a percepção da 
imagem do bem em questão e consequentemente dificulta sua preservação. A nova edificação de grande porte (duas torres, com oito pavimentos) 
que está sendo construída impactará então diretamente na visibilidade da Igreja de São José ao longo da Av. Sete de Setembro, e também nas edi-
ficações a seu redor.

Figura 12: Empreendimento de grande porte construído no entorno da Matriz. Foto: Camila Innocêncio. Data: 03/10/2018.

Figura 13: Vista do empreendimento da escadaria da Matriz. Foto: Camila Innocêncio. Data: 03/10/2018.

 Conclusão

Após a análise aqui apresentada é possível encaminhar a conclusão de que o inventário não constitui instrumento efetivo na salvaguarda do 
patrimônio material de Juiz de Fora, pois, sendo aplicado com função apenas catalogadora e não de tutela não foi e não é capaz de evitar demoli-
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ções e descaracterização na Igreja Matriz de São José do Botanagua e nas edificações de interesse cultural em seu entorno.

A vigilância dos bens inventariados é um elemento fundamental para que haja efetividade na proteção, ao passo que a cidade apresenta forte 
especulação imobiliária e muitos imóveis vêm sendo demolidos Há de se considerar medidas de aviso prévio, sujeitas à aprovação dos setores 
responsáveis antes de qualquer intervenção passível de descaracterização ou demolição destes imóveis. 

Além disso, esta falta de proteção legal efetiva do instrumento sem medidas restritivas e punitivas, aliada a não realização de Estudos de 
Impacto de Vizinhança (EIV) e Estudo Prévio de Impacto Cultural (EPIC), permitiram a construção de um grande empreendimento que interfere 
diretamente na morfologia e na paisagem urbana do bairro, impactando na leitura e ambiência do bem em questão e das edificações a seu redor. 
Sendo assim, o amadurecimento das políticas públicas de fiscalização e preservação, das regulações urbanísticas e principalmente da educação 
patrimonial constituem caminho mais efetivo para proteção dos bens culturais do município.
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OS INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MATERIAL NA CIDADE OURO PRETO

Bruna Carneiro Leão Simões1

Raiane Roberto Ribeiro2

Resumo

O objeto de estudo deste trabalho é a cidade de Ouro Preto, que apresenta um acervo histórico tombado pelo Iphan, em 1938, além de ser a primeira 
cidade a receber o título de Patrimônio Mundial, em 1980, pela Unesco. No ato de tombamento da cidade, foram realizadas medidas de proteção 
para o resguardo e preservação do sítio urbano para que se mantivesse o título de Patrimônio Mundial, e a principal medida tomada foi a institui-
ção de instrumentos com trâmites legais de proteção ao patrimônio. A proteção e preservação do patrimônio cultural e natural são abordadas no 
plano diretor municipal por meio de diretrizes e políticas que em consonância com os instrumentos de proteção do patrimônio material do IPHAN, 
procuram assegurar a preservação e conservação do acervo cultural da cidade. Para isso, foram estabelecidos legalmente alguns instrumentos de 
proteção, como por exemplo, o tombamento, que constitui um dos mais antigos meios de preservação. A valoração do patrimônio cultural, seja ele 
material ou imaterial e a chancela da paisagem cultural, também constituem outros dois instrumentos de zelo e salvaguarda do patrimônio da cida-
de. O artigo 24 da Constituição Federal de 1988 dispõe que é função da União, do Estado e do Distrito Federal propor e regulamentar legislações 
e mecanismos de proteção do patrimônio cultural nacional por meio de registros, inventários, tombamento e ações de desapropriação que visam 
à preservação, conservação e valorização do patrimônio brasileiro. O objetivo deste estudo é destacar quais são e como funcionam os principais 
instrumentos de proteção ao patrimônio imóvel e os seus possíveis impactos no âmbito da preservação patrimonial na cidade de Ouro Preto.  

Palavras-chave: Instrumentos de proteção; Preservação; Patrimônio; Ouro Preto.

1. Contexto Histórico

Em 2017, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), completou 80 anos de atuação, sendo o principal órgão de 
proteção ao patrimônio cultural. O IPHAN começou a atuar em 1938 nas cidades de Minas Gerais e hoje 40% dos bens nacionais são tombados. 
Nessa mesma data, a cidade de Ouro Preto teve seu acervo histórico tombado, para assegurar a preservação das tradições culturais produzidas pelo 
local, incluindo a história da exploração mineral e escrava. Além do acervo histórico ser tombado, em 1981, a cidade recebe o título de Patrimônio 
Mundial pela UNESCO, que considerou um sítio urbano quase inalterado, caracterizado pelos estilos barroco e rococó que podem ser vistos, tanto 
na arquitetura colonial que permeia a cidade, como também nas relíquias esculpidas por grandes nomes como Aleijadinho. 

Nas décadas seguintes a receber o título, Ouro Preto teve um crescimento desordenado devido à instalação da universidade. Durante esse 
processo, imóveis localizados dentro do perímetro tombado foram modificados sem a prévia autorização do IPHAN. Para a conservação do pa-
trimônio da cidade, foi criada a Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano e estabeleceu-se o Plano Diretor e a Lei de Uso e 
Ocupação do Solo. Também foram implantados instrumentos de trâmites legais que respaldariam os órgãos de proteção ao patrimônio. 

2. Instrumentos De Proteção Do Patrimônio Material (Bens Imóveis)

Antes de apresentar os instrumentos, torna-se necessário entender primeiro o conceito de patrimônio cultural nacional.

1  Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto – Minas Gerais, -  Email: brunaclsimoes@hotmail.com
2  Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto – Minas Gerais, -  Email: raianerr@yahoo.com.br
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“Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tombados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.” (Título VIII da Ordem Social; Capítulo III 
da Educação, da Cultura e do Desporto; Seção II da Cultura, Art. 216 da Constituição Federal)

Com a finalidade de preservar esses bens, foram estabelecidos instrumentos de caráter de proteção, administrativo e jurídico. Em 1988, a 
Constituição Federal instituiu os instrumentos de caráter administrativos, que são: Tombamento, Inventário, Vigilância e Desapropriação. Para 
que estes instrumentos fossem implantados, foram criados instrumentos de fiscalização que auxiliam na manutenção do patrimônio histórico e 
cultural, sendo eles: Notificação para Apresentação de Documentos (NAD); Auto de Infração; Termo de Embargo; Defesa/Recurso; Ação Civil 
Pública. Os instrumentos de fiscalização são a maneira direta de advertência ao proprietário do imóvel para assegurar que o mesmo seja preservado 
e conservado. Este trabalho tem o intuito de apresentar alguns dos instrumentos utilizados na cidade de Ouro Preto e como estes são aplicados para 
salvaguardar o patrimônio histórico, cultural e artístico. 

2.1  Instrumentos Administrativos

 Tombamento

O Tombamento foi o primeiro instrumento de proteção ao patrimônio criado e instituído pelo Decreto-Lei 25/37. Este instrumento, após 
uma análise de relevância e valor simbólico de um determinado objeto de estudo, promove seu reconhecimento como patrimônio e, assim, torna-se 
algo tombado. 

“Art. 1º. Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e móveis existentes no país e cuja conservação seja de 
interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico. 

§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do patrimônio histórico o artístico nacional, depois de ins-
critos separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei. 

§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e
paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana.” 
(Decreto-Lei 25/37, Cap. 1)

Com a finalidade de tombar um bem imóvel ou não, é necessário, portanto, que o mesmo seja inserido em um dos quatro Livros do Tombo. 
Este instrumento implica em uma restrição ao Direito a Propriedade, visto que seu proprietário torna-se responsável pela integridade do bem, po-
dendo ser alvo de multas caso não cumpra seu dever como proprietário de um bem tombado. Assim, para que o tombamento seja um instrumento 
funcional, é necessária a vigilância frequente dos bens e os instrumentos de fiscalização auxiliam no momento em que há uma displicência do 
proprietário perante o imóvel. 

 Inventário

Este instrumento também foi reconhecido conjuntamente ao Tombamento no Decreto-Lei 25/37 como um instrumento de proteção e tutela 
ao patrimônio histórico, cultural e artístico. Ele promove a descrição dos bens, de maneira a atingir o maior conjunto de patrimônios. Além de 
descrever, ele é baseado em uma pesquisa meticulosa de identificação e descrição em que retrata, por meio de critérios técnicos, os históricos, 
suas características físicas e culturais, assim como o estado de conservação. Sendo assim, o inventário procura promover a catalogação dos bens 
tombados a fim de que estes sejam reconhecidos e preservados.

O inventário auxilia na gestão do tombamento, ou seja, por meio dos dados levantados pelo inventário, pode ser que um bem seja tombado 
ou não. Apesar de não ser assegurado legitimamente, este instrumento é uma fonte de informações sobre os bens para o Poder Público, o que pode 
causar uma insegurança jurídica3. 

3  “Desta forma, pode-se afirmar que tal ato gerará insegurança jurídica, uma vez que o inventário encontra-se previsto constitucionalmente como prática regular 
partida de órgãos preservadores de patrimônio”. (PIMENTA, Felipe Alvez; RANGEL, Tauã. “Os instrumentos de preservação e salvaguarda do patrimônio histórico-cultural 
brasileiro: uma análise do inventário, do tombamento e do registro”.)
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“A carência de lei reguladora deste instrumento,faz com que certas dúvidas sejam suscitadas quanto aos seus efeitos e sua aplicabilidade, mas, 
é digno de louvor reconhecer, que os bens inventariados pelo ente público15, gozam de uma maior segurança na sua proteção.” (FERREIRA, 
Matheus Moura. “Instrumentos de proteção do patrimônio cultural”)

 Vigilância

“As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que poderá inspecioná-los 
sempre que fôr julgado conveniente, não podendo os respectivos proprietários ou responsáveis criar obstáculos à inspeção, sob pena de multa de 
cem mil réis, elevada ao dôbro em caso de reincidência”.(Decreto-Lei 25/37, Cap. III, Art 20)

 Desapropriação

O instrumento de Desapropriação também faz parte do Art. 216, §1 e é indicado para casos em que o responsável pelo bem não cumpriu 
com as obrigações estabelecidas pelo Tombamento e que já foi utilizado outros instrumentos para notificação que não foram atendidos. Este 
instrumento visa, principalmente, a proteção do conjunto urbano e seus usos.

“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.” (TítuloVIII da Ordem Social; Capítulo III da 
Educação, da Cultura e do Desporto; Seção II da Cultura, Art. 216 §1 da Constituição Federal)

Instrumentos De Fiscalização

Os instrumentos de fiscalização estão dispostos na Portaria de n°187, de 2010 e são utilizados para notificar os responsáveis pelos bens de 
interesse de preservação patrimonial em relação ao descumprimento das obrigações com os bens. Em casos de displicência, descaso, a ocorrência 
de dano ou notícia de ameaça de danos, são utilizados esses instrumentos.

Notificação Para Apresentação De Documento (NAD)

Utiliza-se este instrumento quando constatada a realização de intervenção em um imóvel tombado ou dentro de um perímetro de tombamen-
to sem a prévia autorização do órgão responsável, no caso o IPHAN, e quando é necessária a apresentação de documentos para esclarecer dúvidas 
com relação a alguma materialidade de infração. O NAD deve especificar os documentos exigidos e o prazo para serem apresentados.4

Auto De Infração 

O Auto de Infração, AI, é empregado após o não cumprimento do NAD. Este deverá conter a identificação do responsável pelo bem danoso, 
o local e a data, descrição do dano realizado, identificação do bem, identificação das normativas infringidas e identificação do responsável pelo AI.
Além dessas identificações, este instrumento deverá conter também um Laudo de Constatação que comporta uma ficha fotográfica, detalhamento
da edificação e da infração cometida, bem como observações cabíveis, no caso de bens tombados no conjunto. Para bens tombados isoladamente,
cumpre essa função, o Diagnóstico do Estado de Conservação5.

Termo De Embargo

Este instrumento é utilizado conjuntamente com o NAD, e tem a função de embargar obras que estão sendo realizadas sem a prévia autori-
zação do IPHAN, ou que estão sendo construída em desconformidade com a aprovação do órgão. 
4  Portaria nº 187, de 11 de Junho de 2010, Cap. II, Seção II.
5  Portaria nº 187, de 11 de Junho de 2010, Cap. II, Seção III.
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O Termo deverá conter a identificação do patrimônio, assinalar quais obras devem ser paralisadas, a identificação do autuante, a identifica-
ção do responsável pelo bem, designar qual infração cometeu, o local, a data e hora6. 

3 Os Instrumentos Em Ouro Preto

Em 1897, com a transferência da capital para Belo Horizonte, a cidade de Ouro Preto torna-se abandonada, sendo que boa parte de seus 
moradores se mudaram para a nova capital ou para outras cidades.

Muitos casarões ficaram em estado de abandono e as atividades comerciais tornaram-se precárias, com isso iniciou-se na cidade uma fase 
de grande estagnação e abandono (NATAL, 2006).

Por volta de 1920, com a vinda de vários artistas, arquitetos e amantes da cidade, Ouro Preto volta a se destacar no cenário nacional, tendo 
em vista o descaso em que seu patrimônio se encontrava. Sendo assim, a partir de questionamentos ao poder público foram elaboradas legislações 
em prol da salvaguarda, proteção e preservação da cidade (NATAL, 2006).

Neste período foram criados pelo Governo Estadual projetos de lei que buscavam pela preservação e conservação do patrimônio municipal, 
porém os projetos não foram desenvolvidos.

Em 1938, após a criação do SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), ocorre o tombamento da cidade, sem delimi-
tação do perímetro de tombamento. Já em 1968, foi elaborado o primeiro plano de proteção patrimonial, desenvolvido pelo arquiteto português 
Viana de Lima em parceria com a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e por Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, fundador e primeiro diretor do SPHAN (SILVA, 2010).

Posteriormente, foram criados outros planos de conservação, desenvolvimento e crescimento que não foram implantados, agravando o 
descaso em relação da preservação do patrimônio da cidade, sendo que em 1980, Ouro Preto é declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela 
UNESCO e seu perímetro de tombamento é delimitado, prevalecendo até os dias atuais (IPHAN, 2010a).

Nos anos seguintes, Ouro Preto passou por um processo de expansão e adensamento, sendo grande parte desordenado, em decorrência da 
ampliação da Universidade Federal de Ouro Preto, tornando-se necessária a fiscalização e orientação das intervenções ocorridas na cidade por 
parte do IPHAN e da prefeitura municipal sendo implementados instrumentos de proteção ao patrimônio.

Buscando salvaguardar o patrimônio, a Portaria 312 do IPHAN é um instrumento que dispõe sobre os critérios e medidas para a preservação 
do Conjunto Arquitetônico eUrbanístico de Ouro Preto, alémde regulamentar as intervenções nas áreasprotegidas em nível federal. São finalidades 
da Portaria:

I-Estabelecer parâmetros para as análises das intervenções nas áreas do conjunto tombado, visando tornar mais eficazes os procedimentos de gestão
do bem patrimonial;

II-Identificar as necessidades de recuperação do patrimônio cultural e da infraestrutura local;

III-Indicar os procedimentos necessários para a reabilitação dos espaços do conjunto tombado e requalificação da paisagem urbana;

IV-Promover melhor aproveitamento das edificações e lotes urbanos vazios ou subocupados

no sítio tombado, visando atender principalmente à função social da cidade;

V-Promover, do ponto de vista urbanístico, a integração das áreas do conjunto tombado com o conjunto da malha urbana da cidade, incluindo suas
relações com a totalidade do Município (IPHAN, 2010a).

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio os instrumentos de proteção ao patrimônio material (bens imóveis) mais 
utilizados são o tombamento, desapropriação, estudo de impacto de vizinhança, vigilância e o inventário, sendo que já foi realizado o inventário 
de boa parte do acervo arquitetônico do município.

Além dos instrumentos citados, outros instrumentos são utilizados no município, sendo que compete ao poder público municipal, em parce-
ria com outras instituições, dar continuidade aos projetos de proteção patrimonial, inserindo a comunidade ouro-pretana no processo e elaboração 
das diretrizes e ações.

Nesse contexto, vale ressaltar que torna-se necessária a regulamentação em nível municipal, de muitos instrumentos apresentados no Esta-
tuto da Cidade.
6  Portaria nº 187, de 11 de Junho de 2010, Cap. II, Seção IV.
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4 Considerações Finais

O crescimento da cidade de Ouro Preto deu-se de maneira orgânica, principalmente durante o período de auge da mineração do ouro. O 
perímetro da cidade que foi construído durante o período colonial foi tombado pelo IPHAN em 1938, e assim, preservado desde então. Para que 
essa preservação e conservação da cidade fossem efetivas, houve a criação de instrumentos legais de preservação.

Este estudo, procura destacar alguns dos instrumentos e sua importância para a proteção do patrimônio material da cidade, buscando assim 
garantir por meios legais a preservação dos bens de interesse cultural para todos.

É importante ressaltar que a preservação e conservação dos bens tombados também são de responsabilidade de toda a comunidade, não 
somente das instituições como o IPHAN, a Secretaria de Municipal de Cultura e Patrimônio e Secretaria de Obras, os moradores têm granderele-
vância no momento de cuidar e zelar do bem em que são responsáveis e de fiscalizar os bens próximos, para manter a homogeneidade do muni-
cípio. 

Para que a cidade de Ouro Preto continue sendo considerada Patrimônio Mundial, é necessário que todos trabalhem em prol de proteger e 
conservar o perímetro tombado para que os instrumentos possam ser aplicados e efetivos.
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O TRIBUNAL DE CONTAS E O DEVER DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO 
PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL

Izabel Vicente Izidoro da Nóbrega1 

Resumo 

O presente artigo tem por objetivo analisar as competências constitucionais do Tribunal de Contas, insertas nos arts. 70 a 75 da Constituição Fe-
deral de 1988, em especial as competências pedagógica e fiscalizatória, para estabelecer o seu dever de controle externo da gestão pública do pa-
trimônio cultural, a partir da visão dos direitos culturais como direitos fundamentais, que demandam do Estado um dever de intervenção negativa 
(proteção contra violações) e positiva (fomento e apoio), definindo-se o direito de formação e proteção do patrimônio cultural como um tipo de 
direito cultural, cuja proteção é dever ínsito a todos os órgãos que compõem a administração Pública (art. 216, §1º, CF/88). 

Palavras-chaves: Direitos Culturais. Patrimônio Cultural. Tribunal De Contas. 

1. Introdução

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) confere tratamento especial aos direitos culturais, assegurando a todos o direito à cultura, à partici-
pação na cultura, ao usufruto da cultura e ao patrimônio cultural, os quais são classificados como direitos fundamentais (COSTA, TELLES, 2017, 
pág. 3) e cláusulas pétreas (CUNHA FILHO, 2000, pág. 134).

A concepção dos direitos culturais como direitos fundamentais gera para seus titulares, como consequência, a garantia de proteção pelo 
Estado brasileiro contra violações de particulares ou do próprio Estado (intervenção negativa), mas também implicam no dever de fomento e apoio 
(intervenção positiva) (COSTA, TELLES, 2017, pág. 47).

Dentre os direitos culturais está o “direito-dever estatal de formação do patrimônio cultural brasileiro e de proteção dos bens de cultura”, 
(SILVA, 2001, pág. 51-52). O patrimônio cultural pode ser concebido como o conjunto de bens materiais e imateriais que confere identidade e 
singularidade a um povo (UNESCO, 1972), expressando os valores culturais essenciais deste povo, cujo dimensionamento constitucional está 
estabelecido no artigo 216, da CF/88.

Com a finalidade de garantir o exercício dos direitos culturais, o próprio subsistema constitucional da cultura impõe responsabilidades a 
todo o Poder Público na preservação e promoção do patrimônio cultural (artigo 216, §1º, CF), atribuindo-lhe fins e tarefas constitucionais para o 
seu fomento (COSTA, TELLES, 2017, pág. 3).

Neste cenário, o Tribunal de Contas, como órgão constitucionalmente responsável pela fiscalização dos atos da Administração Pública, no 
exercício do controle externo, tem algum papel na promoção e proteção do patrimônio cultural material.

Contudo este papel não está devidamente posto. Existe uma névoa na definição desta competência e dos seus limites, em especial, uma 
preocupação de não invadir a competência de outros órgãos criados com tal finalidade, como o IPHAN e o Ministério Público, ocasionando uma 
falta de efetividade na atuação, ou, até mesmo, uma inação por parte dos Tribunais de Contas.

Enquanto perdurar esse embotamento, não existirá uma atuação satisfatória dos Tribunais de Contas, dando margem a um vácuo de fisca-
lização e ao descaso com o patrimônio cultural por parcela da Administração Pública, geralmente, caracterizados por omissões ou intervenções 
indevidas, sem maiores consequências ou punições dos responsáveis. 

Neste cenário, o objetivo deste trabalho é estudar a competência constitucional do Tribunal de Contas, com vistas a demonstrar seu papel 
1  Auditora de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, mestranda em Direito Econômico do PPGCJ da Universidade Federal da Paraíba, 
orientanda do Professor Doutor Marcílio Toscano Franca Filho.
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na promoção e proteção do patrimônio cultural, apresentando seus instrumentos constitucionais de atuação, como por exemplo a competência para 
determinações, auditorias e inspeções; seus limites, que seria a impossibilidade de análise do mérito das políticas culturais, isto é, os critérios de 
conveniência e oportunidade; considerando sempre que toda a atuação do Poder Público, na forma de ato administrativo, é objeto de fiscalização 
desta Corte administrativa, quanto à legalidade e ao cumprimento dos princípios constitucionais.

Portanto, estudaremos em breves linhas e sem a pretensão de esgotar a matéria, a conceituação dos direitos culturais, seu enquadramento 
como direitos fundamentais, o direito fundamental ao patrimônio cultural, o patrimônio cultural como um bem público em sentido amplo, o dever 
dos órgãos que compõem a Administração Pública na promoção e proteção do patrimônio cultural (art. 216, §1º, CF/88), as competências do Tri-
bunal Contas, para, finalmente, estabelecer e delimitar esta competência no que concerne ao patrimônio cultural, em especial, na salvaguarda de 
valores que expressam a sua significância cultural” (FRANÇA, BRANDÃO FILHO, 2014) e na promoção de uma educação cultural, voltada ao 
conhecimento da importância econômica e social deste patrimônio.

2. O Direito Fundamental Ao Patrimônio Cultural

Direitos culturais são os direitos relacionados com a cultura, sendo considerados “prerrogativas de exercer a cultura comum, por meio de 
acesso às suas fontes nacionais (BULOS, 2009, pág. 1407). Numa perspectiva positiva-normativa, os Direitos culturais podem ser definidos como: 

[...] aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes, que asseguram a seus titulares o conhecimento e uso do passado, interferên-
cia ativa no presente, possibilidade de previsão e decisão de opções referentes ao futuro, visando sempre à dignidade da pessoa humana (CUNHA 
FILHO, 2000, pág. 34).  

Na dogmática constitucionalista, os direitos culturais são concebidos como espécie dos direitos fundamentais (COSTA, TELLES, 2017, 
pág. 3), “tanto na forma como no conteúdo, alguns se encaixando no texto constitucional como cláusulas pétreas” (CUNHA FILHO, 2000, pág. 
134).

Considerando a doutrina tridimensional, proposta por Robert Alexy e aceita pelos constitucionalistas, como Canotilho e Jorge Miranda, 
os direitos fundamentais podem ser reconhecidos tanto pela forma, ou seja, aqueles previstos como tais na legislação constitucional, como pelo 
conteúdo, que são aqueles que concorrem para a efetivação da dignidade humana (CUNHA FILHO, 2018, pág. 40).

Alguns direitos culturais, inseridos no Título Dos Direitos e Garantias Fundamentais (art. 5º, CF/88), são considerados fundamentais não 
apenas por contribuírem para a dignidade humana, mas também por determinação do legislador constitucional, que decidiu inseri-los no título 
destinado a essa espécie de direitos. No âmbito dos direitos fundamentais culturais pela forma, pode-se citar o direito à proteção do patrimônio 
cultural, “como bem de natureza difusa, ou seja, pertencente a cada um dos brasileiros” (CUNHA FILHO, 2018, pág. 42). 

Outros direitos culturais, apesar de não estarem no referenciado título destinado aos direitos fundamentais, mas não deixam de sê-los, pois 
são direitos culturais fundamentais pelo conteúdo, haja vista que concorrem para a dignidade das pessoas e têm existência significativa a ponto de 
serem abraçados “pelos princípios que informam o conjunto de direitos fundamentais, em seu aspecto material ou substancial” (CUNHA FILHO, 
2018, pág. 42). Estes outros direitos estão insertos nos artigos 215, 216, 216-A, da CF/88. 

A consequência deste pertencimento aos direitos fundamentais são as garantias para o seu exercício. A principal garantia é o dever de dupla 
atuação do Poder Público, o qual tem a obrigação de proteção e de fomento dos direitos culturais, havendo como consequência: uma atuação ne-
gativa, caracterizada pela proteção contra violações por particulares ou pelo próprio Estado; e uma atuação positiva, caracterizada pelo fomento, 
incentivo e promoção (COSTA, TELLES, 2017, pág. 47). 

Portanto, essas garantias atinentes aos direitos culturais são verdadeiros “instrumentos capazes de concretizar o que o direito declara” 
(CUNHA FILHO, 2018, págs. 45, 46), efetivando-os e materializando-os na realidade.

Assim, ações e omissões que diretamente ou por meio oblíquo impeçam a plena efetivação dos direitos fundamentais devem receber reprimenda 
do corpo institucional que os protege, composto de todo e qualquer elemento, estrutura ou organização, nos mais diferentes pontos da organização 
social, incluindo as funções estatais, que são as chamadas garantias institucionais. (CUNHA FILHO, 2018, pág. 41)

A doutrina constitucionalista identifica os direitos culturais, como aqueles referentes: 
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(a) à liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica; (b) ao direito de criação cultural, compreendidas as criações artística,
científicas e tecnológicas; (c) ao direito de acesso às fontes de cultura nacional; (d) ao direito a difusão das manifestações culturais; (e) ao direito
de proteção à manifestação das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional;
(f) ao direito-dever estatal de formação do patrimônio cultural brasileiro e de proteção dos bens de cultura – que assim ficam sujeitos a um regime
jurídico especial, como forma de propriedade de interesse público (SILVA, 2001, pág. 51-52).

Este artigo se concentra nesta última categoria de direitos culturais, ou seja, o direito-dever estatal de formação e proteção do patrimônio 
cultural, este visto como uma herança e um legado social e econômico dos brasileiros, como também de toda a humanidade. 

Neste ponto cabe tentar definir o que seria o patrimônio cultural, haja vista que nem todos os bens culturais pertencem ao patrimônio cul-
tural, mas somente as expressões culturais que sejam representativas para uma coletividade e compatíveis com os valores culturais previstos na 
Constituição Federal (PAIVA e SOUZA, 2018).

No âmbito do direito internacional, utilizando-se uma abordagem jurídica-legal, o conceito de patrimônio cultural pode ser obtido por três 
dicotomias (SOARES, 2018). A primeira se apresenta por uma perspectiva nacionalista, na qual os bens culturais pertencentes à nação, em con-
traposição a uma noção cosmopolita, no qual tais bens pertencem a toda a humanidade (SOARES, 2018, pág. 04). 

A segunda dicotomia, diz respeito à perspectiva utilitarista, que “o patrimônio cultural é considerado um meio para a satisfação de interesses 
humanos tais como acesso à cultura, a viabilização do conhecimento, valorização econômica”, deixando a proteção dos bens, em segundo lugar; 
em contraposição à perspectiva de valor intrínseco, que leva em consideração a importância, histórica, artística, arqueológica, arquitetônica do 
bem, o qual deve ser protegido sem necessariamente ter qualquer utilidade (SOARES, 2018, pág. 05).

A terceira e última dicotomia, diz respeito às concepções de patrimônio cultural e de bens culturais. O primeiro seria uma realidade mais 
ampla e o segundo uma parte contida nessa realidade, de modo que existe uma relação de continência entre patrimônio e bens culturais (SOARES, 
2018, pág. 07). 

Ademais, é possível afirmar que não existe uma definição unânime e aceita universalmente do que seja o patrimônio cultural para o direito, 
pois há uma “insuficiência de critério jurídicos para delimitar os conceitos de patrimônio cultural e de bens culturais” (SOARES, 2018, pág. 7), de 
modo que deve haver um diálogo entre o direito e outras disciplinas para preencher tal lacuna. 

Exatamente por isso, a Constituição Federal, no seu artigo 216, trouxe um dimensionamento e não uma definição exata do patrimônio cul-
tural brasileiro (CUNHA FILHO, 2018, palestra). O referenciado dispositivo constitucional dispõe que o patrimônio cultural é composto por “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” (BRASIL, 1988). Oportuno observar que o dimensionamento constitucional do patrimônio cultural 
abraça todas as três mencionadas dicotomias.

Apesar da impossibilidade de uma definição taxativa, muito elucidativa é a visão do patrimônio cultural como “um conjunto de valores 
culturais importantes para uma comunidade”, sendo “expresso em diferentes meios e maneiras podendo envolver casas, igrejas, praças, livros, 
imagens sacras, danças, comidas típicas, lendas” (PAIVA e SOUZA, 2018, pág. 18).

Assim, as formas culturais que compõem o patrimônio cultural (SILVA, 2001, p. 35), ou seja, o conjunto de valores e bens materiais e ima-
teriais que confere identidade e singularidade ao nosso povo e são caros a toda a humanidade, deve ser protegido pelo Poder Público, demandando 
a participação e a colaboração social (art. 216, §1º, CF/88). 

Com essa visão da necessidade de proteção contra as ameaças de destruição e degradação do patrimônio cultural, ocasionados por fatores 
naturais, sociais e econômicos, foram elaboradas as Convenções da UNESCO para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (PA-
RIS, 1972) e para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (PARIS, 2003), as quais foram ratificadas pelo Brasil, através do Decreto nº. 
80.978/1977 e do Decreto nº. 5.753/2006.

Essas Convenções apresentam as seguintes dimensões para o patrimônio cultural material e imaterial respectivamente:

Patrimônio cultural entendido como o conjunto de monumentos, construções e sítios arqueológico, de importância substancial para a identidade, 
memória e a criatividade dos povos (UNESCO, 1972).

Os bens culturais imateriais são práticas, representações, expressões, conhecimentos e competências, bem como os instrumentos, objetos, artefatos 
e espaços culturais, que lhes estão associados, que as comunidades, grupos e, eventualmente, indivíduos reconhecem como fazendo parte do seu 
património cultural (UNESCO, 2003).

Como o objetivo deste artigo é a análise da competência constitucional do Tribunal de Contas na promoção e proteção do patrimônio cultu-
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ral material, deixa-se de analisar o patrimônio cultural imaterial, voltando-se a um exame do patrimônio cultural material, a partir da conceituação 
do tombamento. 

O tombamento é um instituto do direito constitucional-administrativo, previsto no art. 216, CF/88 e no Decreto-Lei nº. 25/1937, que se 
traduz como um procedimento administrativo através do qual o Poder Público declara discricionariamente que um bem pertence ao patrimônio 
cultural nacional, com o objetivo de protegê-lo e tutelá-lo, findando com a sua inscrição em um dos Livros de Tombo2.

Oportuno apresentar algumas definições doutrinárias sobre o tombamento. Para Hely Lopes Meirelles tombamento é “a declaração pelo Po-
der Público do valor histórico, artístico, paisagístico, turístico, cultural ou científico de coisas ou locais que, por essa razão, devem ser preservados, 
de acordo com a inscrição em livro próprio” (2016, 699). Já para José Afonso da Silva, o tombamento é visto como “[...] ato do Poder Público que, 
reconhece o valor cultural (histórico, arqueológico, etnográfico, artístico ou paisagístico) de um bem, mediante a sua inscrição num dos Livros do 
Tombo correspondente” (2001, 159).

O tombamento possui duas funções: “01. confirmar o valor cultural do bem em causa; e 02. A de criar um regime de proteção específico 
para resguardar o suporte físico do valor cultural, ou seja, o próprio bem imóvel” (PAIVA e SOUZA, 2018, pág. 26).

Destarte, os bens tombados que pertencem aos particulares continuam no domínio privado, pois tombamento não se confunde com desapro-
priação. Contudo, os proprietários perdem parte das faculdades de usar, de fruir e de dispor livremente dos bens, usualmente inerentes ao regime 
de propriedade, ou seja, eles têm uma redução parcial no domínio da coisa.

Destarte, o tombamento, além de restringir os direitos do proprietário, faz surgir obrigações “positivas (fazer), negativas (não fazer) e de 
suportar (deixar fazer)” (DI PIETRO, 2016, pág. 183), as quais podem gerar a responsabilização através da aplicação de multa, conforme estabe-
lecido no Decreto-Lei nº. 25/1937.  

Entre as obrigações positivas estão as referentes à guarda, conservação e preservação do bem, incluindo o dever de realizar obras nesse 
sentido, ou comunicar ao órgão protetor esta necessidade em caso de falta de recursos. As obrigações negativas dizem respeito à impossibilidade 
de “destruir, demolir ou mutilar os bens tombados, nem repará-los, pintá-los ou restaurá-los, sem prévia autorização do órgão responsável” (DI 
PIETRO, 2016, pág. 183), como por exemplo, o IPHAN, se o imóvel for tombado pela União. E por último, está a obrigação de suportar a fisca-
lização e vigilância do órgão técnico competente. 

Observa-se que o tombamento gera obrigações também para o órgão protetor que procedeu ao tombamento, o qual deverá realizar as obras 
de conservação e proteção, caso o particular não tenha recursos; fiscalizar, vigiar e inspecionar as coisas tombadas e, finalmente, realizar a aver-
bação do tombamento no cartório de Registro de Imóveis ao lado da transcrição do domínio. 

Com isto, tem-se que o Tribunal de Contas, como órgão responsável pelo controle externo da Administração Pública, tanto fiscaliza a pro-
teção e promoção dos bens públicos que compõem o patrimônio cultural, em atuação conjunta e colaborativa com os órgãos técnicos protetivos; 
como também fiscaliza a próprio órgão protetivo, quanto ao cumprimento das suas obrigações relativas aos bens privados que compõem a herança 
cultural, conforme será demonstrando e detalhado no tópico a seguir.

3. O Papel Do Tribunal De Contas Na Proteção E Promoção Do Patrimônio Cultural

Como visto, a proteção do patrimônio cultural é um dever-poder de toda a Administração Pública, conforme imposto pelo subsistema cons-
titucional da cultura (art. 216, §1º, CF/88). Em razão disso, o Tribunal de Contas teria algum papel na proteção do patrimônio cultural? 

Para responder essa pergunta é necessário estudar a natureza jurídica deste Tribunal, as suas competências constitucionais, a natureza jurí-
dica das suas decisões, os limites de atuação, as formas de trabalho, tendo como ponto de partida a ordem jurídica estabelecida pela Constituição 
Federal de 1988.

A primeira Corte de Contas criada no país foi o Tribunal de Contas da União (TCU), através do Decreto nº. 966-A de 1890, por iniciativa 
de Rui Barbosa. Contudo, esse decreto não chegou a ser cumprido, de modo que o TCU só passou a desempenhar efetivamente as suas funções a 
partir da Constituição Federal de 1891 (PASCOAL, 2013, pág. 132). 

Apesar de existir alguns autores que afirmam que o Tribunal de Contas integra o Poder Legislativo (CARVALHO FILHO, 2014, pág. 1022), 
esta não é a posição doutrinária que prevalece atualmente e não parece ser o entendimento consentâneo com o estabelecido na Constituição Federal 

2  Acerca da origem da palavra tombamento adotado na legislação brasileira (Decreto Lei nº. 25/1937), Hely Lopes Meirelles aduz: “A proteção de todos esses bens 
é realizada por meio do tombamento, ou seja, da inscrição da coisa em livros especiais - Livros de Tombo. [...] As expressões Livros de Tombo e tombamento provêm do 
Direito português, onde a palavra tombar, significa inventariar, arrolar, inscrever nos arquivos do Reino, guardados na Torre do Tombo. Por tradução, o legislador brasileiro 
conservou as expressões reinícolas na nossa ‘lei de tombamento’. E fez bem, porque começou, assim, a preservar o nosso patrimônio linguístico, dando o exemplo aos que 
vão cumprir a lei” (2016, 699).
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de 1988.

A ordem constitucional de 1988 instituiu o Tribunal de Contas como um órgão autônomo e independente, cujos membros são dotados de 
garantias, prerrogativas e vencimentos dos membros do Poder Judiciário (art. 73, §3º, CF/88), de modo a estarem protegidos contra perseguições 
políticas e poderem desempenhar as suas funções com total independência, “imparcialidade e descomprometimento” (BULOS, 2009, pág. 1.078).

Deste modo, apesar da adoção do sistema de tripartição de Poderes, o Tribunal de Contas transparece como um órgão dotado de autonomia 
administrativa, financeira e orçamentária, sem qualquer relação de subordinação ou de pertencimento com os demais Poderes, sendo um “órgão de 
permeio, agindo ora numa posição de colaboração com o Poder Legislativo, ora no exercício de competências próprias e específicas” (PASCOAL, 
2013, pág. 141). Neste sentido:

Os Tribunais de Contas são órgãos públicos e especializados de auxílio. Visam orientar o Poder Legislativo no exercício do controle externo, sem, 
contudo, subordinarem-se a ele. Por isso, possuem total independência, cumprindo-lhes, primordialmente, praticar atos administrativos de fiscali-
zação. (BULOS, 2009, pág. 1081)

Definida a natureza do órgão, passasse a analisar as suas competências constitucionais. A principal função do Tribunal de Contas é auxiliar 
o Poder Legislativo no exercício do controle externo do Poder Executivo, haja vista que o art. 70 da CF/1988 conferiu aos representantes do povo
tal titularidade.

O controle externo é um tipo de controle da Administração, ou seja, “é um conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos para fisca-
lização e revisão de toda atividade administrativa” (MARINELA, 2013, pág. 1.038), desempenhado por órgão, constitucionalmente criado para 
isto, estranho à Administração autora do ato. 

Destaca-se que enquanto o Poder Legislativo desempenha o controle externo político, “abrangendo aspectos de legalidade, ora de mérito”, 
apreciando, inclusive a discricionariedade dos atos e das decisões administrativas, quanto à conveniência e a oportunidade (DI PIETRO, 2016, 
pág. 895), o Tribunal de Contas desempenha o controle externo em seu aspecto técnico-administrativo, sem o qual “o controle externo dos dinhei-
ros públicos não lograria a marca de tecnicidade” (BULOS, 2009, pág. 1.082).

Por ter essa natureza técnico-administrativa (MEDAUAR, 2012, pág. 145-146), o controle exercício pelo Tribunal de Contas é limitado 
à análise da legalidade dos atos administrativos. Isto significa que a fiscalização da gestão dos bens, dinheiros e valores públicos está adstrita à 
verificação de “adequação às normas legais e constitucionais” (MARINELA, 2013, pág. 1.039), bem como aos princípios constitucionais, em 
especial, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência3.  

A fiscalização do Tribunal de Contas possui aspectos subjetivos e objetivos. 

O aspecto subjetivo da fiscalização refere-se ao fato de que que todas as pessoas, “físicas ou jurídicas, públicas ou privadas” (PASCOAL, 
2013, 153), que utilizem, guardem, arrecadem, gerenciem ou administrem, bens, dinheiros e valores públicos devem prestar contas da sua gestão 
ao Tribunal de Contas.

Em segundo lugar, o aspecto objetivo diz respeito à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, de legalidade, 
de legitimidade e de economicidade.

A fiscalização contábil se relaciona à observância das normas e princípios da contabilidade pública (Lei nº. 4.320/64). A financeira é re-
ferente ao controle do fluxo de recursos (entrada e saída). A orçamentária é a verificação da regularidade da elaboração das leis orçamentárias, 
abertura de créditos adicionais, acompanhamento da receita estimada e da despesa fixada.

A fiscalização operacional é concernente ao cumprimento das meta e resultados, eficácia e eficiência dos recursos públicos e qualidade dos 
serviços públicos. A patrimonial, relativa ao controle e conservação de bens públicos. A de legalidade refere-se ao cumprimento das leis.

Já a legitimidade é concernente à aplicação dos recursos públicos de forma legítima, ou seja, atendendo ao interesse público e à moralidade 
administrativa, conforme a razoabilidade, levando em contas as prioridades, com vistas ao atendimento das reais necessidades públicas da 
população, para a promoção do bem comum. E, finalmente, a economicidade, que é a análise da execução da despesa de forma menos custosa para 
a Administração, observando-se os preços de mercado (PASCOAL, 2013, pág. 149, 151).

Dentre todas essas competências, destaca-se a fiscalização patrimonial, que está voltada a “salvaguarda da integridade física dos bens que 
formam o patrimônio público” (WILLEMAN, 2017, pág. 264). Outrossim, essa fiscalização está relacionada ao:

3  Neste sentido, Fernanda Marinela (2013, pág. 1.042) aponta o julgamento da ADPF 45, no qual o Supremo Tribunal Federal concluiu pela possibilidade de o 
Judiciário controlar as políticas públicas, no que concerne ao cumprimento dos princípios constitucionais,
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[...] controle e a conservação de bens públicos: catalogação, tombamento, inventários, etc. A propósito do controle patrimonial, vale transcrevemos 
o entendimento de Ricardo Lobo Torres: mas o conceito de patrimônio público se dilarga no Direito Constitucional moderno e passa a abranger;
além dos bens dominiais, os bens de uso do povo (res communes omnium), neles incluído o próprio meio ambiente, que de direito difuso se trans-
forma em direito subjetivo público da Administração, agora sujeitos à tutela do Tribunal de Contas competente para fixar o valor do ressarcimento
dos prejuízos causados por dolo ou culpa dos responsáveis pela utilização ou guarda daqueles bens (PASCOAL, 2013, pág. 150).

Assim, é inegável que a fiscalização patrimonial ao Tribunal de Contas o dever de fiscalizar, vigiar e normatizar todas ações e omissões da 
Administração Pública que tenham por objeto o patrimônio cultural, este entendido um patrimônio da Nação, de interesse de toda a coletividade e 
de caráter transindividual, conforme já estudado.

Conforme visto, o Tribunal de Contas não pode ingressar no mérito das políticas administrativos acerca do patrimônio cultural, ou seja, no 
juízo de conveniência e oportunidade destas ações, pois não realiza o controle do mérito do ato administrativo.

Contudo, pode averiguar a adequação dessas ações aos princípios constitucionais, tanto os princípios insertos no caput do artigo 37, isto é, 
legalidade, moralidade, isonomia, publicidade e eficiência, como os princípios constitucionais da cultura.

Destarte, as ações e omissões do Administrador que causem alguma lesão ao patrimônio cultural, detectadas pelas auditorias, devem ser 
coibidas pela Corte de Conta, através do diverso ferramental constitucional posto a sua disposição.

Os Tribunais de Contas possuem instrumentos constitucionais que podem ser utilizados para a proteção do patrimônio cultural. São eles: as 
determinações (arts. 71, IX e X, da CF/88), a imposição de penalidades (art. 71, VIII, c/c art. 75, da CF/88), a condenação de ressarcimento ao Erá-
rio pelos danos causados (art. 71, VIII, c/c art. 75, da CF/88), e o dever de representação aos órgãos competentes (art. 71, XI, c/c art. 75, da CF/88).

As determinações consistem no estabelecimento de prazo para que o administrador público corrija o ato ilegal de sua competência, 
promovendo o “saneamento (restauração da legalidade)” (PASCOAL, 2013, pág. 175). Se a Administração não promover as medidas corretivas 
necessárias, o Tribunal de Contas poderá determinar a imediata sustação do ato ilegal, através da expedição de medidas cautelares. 

Neste diapasão, diante de um ato que cause dano ao patrimônio cultural, como por exemplo, a determinação para a demolição de um bem 
imóvel tombado, o Tribunal de Contas pode determinar a sustação da execução do ato, inclusive, liminarmente e imediatamente, através da prola-
ção das medidas cautelares. Essas medidas de urgência têm o objetivo de prevenir “lesão ao erário e garantir a efetividade das decisões” da Corte, 
sendo tal competência reconhecida pacificamente pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TCU. CAUTELARES. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INS-
TRUÇÃO. [...] 2 Inexistência de direito líquido e certo. O Tribunal de Contas da União tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação, 
determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93), examinar editais de licitação publicados e, nos termos do art. 276 do 
seu Regimento Interno, possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas 
decisões). 3- A decisão encontra-se fundamentada nos documentos acostados aos autos da Representação e na legislação aplicável. 4- Violação ao 
contraditório e falta de instrução não caracterizadas. Denegada a ordem. MS 24510, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado 
em 19/11/2003).

Ademais, os administradores públicos, responsáveis por atos ilegais ou que ocasionarem dano ao patrimônio cultural, poderão ser sancio-
nados pelo Tribunal de Contas, através da aplicação de multas, nos casos de atos irregulares; ou da imputação de débito, em razão de danos ao 
Erário, se esses bens pertecerem ao patrimônio público stricto sensu. 

Pode-se afirmar também a possibilidade de punição com multa em razão de ações ou omissões administrativas que causem dano ao patri-
mônio cultural, mesmo se tratando de bens pertencentes aos particulares4. A fundamentação da imposição deste tipo de penalidade está no descum-
primento do dever legal de proteção do patrimônio cultural, estabelecido no artigo 216, §1º, CF/88 (BRASIL, 1988).

O Tribunal de Contas fiscaliza a Administração Pública através das auditorias e inspeções, mais especificamente, por meio das auditorias 
governamentais, que podem ser definidas como:  

1102.1 - AUDITORIA GOVERNAMENTAL: é o exame efetuado em entidades da administração direta e indireta, em funções, subfunções, progra-
mas, ações (projetos, atividades e operações especiais), áreas, processos, ciclos operacionais, serviços, sistemas e sobre a guarda e a aplicação de 
recursos públicos por outros responsáveis, em relação aos aspectos contábeis, orçamentários, financeiros, econômicos, patrimoniais e operacionais, 
assim como acerca da confiabilidade do sistema de controle interno. É realizada por profissionais de auditoria governamental, por intermédio de le-
vantamentos de informações, análises imparciais, avaliações independentes e apresentação de informações seguras, devidamente consubstanciadas 
em evidências, segundo os critérios de legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, equidade, ética, transparência e 
proteção do meio ambiente, além de observar a probidade administrativa e a responsabilidade social dos gestores da coisa pública (NAGS, 2010). 

4  Além dessas duas sanções, algumas leis orgânicas, como por exemplo a Lei Orgânica do TCU (Lei nº. 8.443/1992), estabelece outras penalidades, como 
inabilitação para exercício de cargo, declaração de inidoneidade, entre outras (PASCOAL, 2013, pág. 183).
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Historicamente, o controle externo realizado pelo Tribunal de Contas era voltado para o exame meramente formal e burocrático dos gastos 
públicos. As auditorias tinham por objetivo a verificação da conformidade, ou seja, “da aderência do órgão a normas pertinentes à contabilidade, 
ao direito financeiro, ao planejamento e à execução do orçamento” (FERNANDES, 2016, pág. 302), através do exame da escrituração contábil.

Com a evolução da Administração Pública, o controle teve a necessidade de se modernizar, e as auditorias avançaram “em termos de enfo-
que, profundidade e qualidade” (FERNANDES, 2016, pág. 305), transformando “o mero exame ou análise burocrática de documentos, processos, 
planilhas ou rituais de despesas”, em visitas técnicas in loco, no sentido de verificar “a implementação de medidas administrativas” (WILLEMAN, 
2017, pág. 264).

Junto à fórmula clássica da auditoria de conformidade, cujo objetivo é a análise da legalidade, legitimidade e probidade dos gastos públicos, 
surge a auditoria operacional5 que é voltada “para a análise de desempenho e da performance das estruturas administrativas” (WILLEMAN, 2017, 
pág. 263).

As auditorias operacionais permitem um maior alcance crítico-reflexivo que as auditorias de conformidade, possibilitando a análise da 
economicidade e eficiência dos dispêndios públicos. Este tipo de auditoria tem como objetivo:

[...] avaliar o conjunto de operações e indicar os procedimentos que devem ser revistos, objetivando o aperfeiçoamento das atividades para a conse-
cução da missão institucional, servindo muito mais à Administração que pretenda uma radiografia da sua performance; [...] (FERNANDES, 2016, 
pág. 303).

O Tribunal de Contas poderia atuar no âmbito cultural através das auditorias do patrimônio cultural6. Infelizmente, essa atuação não é per-
petrada pela grande maioria das Cortes de Contas do país, salvo raras exceções como é o caso do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE/PE)7. 

No exterior, em países como Portugal e França, os Tribunais de Contas têm forte atuação na proteção do patrimônio cultural. Pode ser 
citado como exemplo o “Rapport Public Thematique - Les Musees Nationaux Apres une Decennie de Transformations (2000-2010)” (FRANÇA, 
2011), no qual o Tribunal de Contas francês8 fez uma grande auditoria operacional sobre a qualidade e os resultados da administração dos museus 
franceses, contribuindo, assim, para o aperfeiçoamento desta ação pública.

Esta inação dos Tribunais de Contas brasileiros tem reflexo na atuação do controle externo do Poder Legislativo e no controle externo exer-
cido pelos cidadãos, haja vista que o Tribunal de Contas titulariza o accountability horizontal, este entendido como  “controle social, de sujeição 
do poder público a estruturas formais e institucionalizadas de constrangimento de suas ações à frente da gestão pública, tornando-o obrigado a 
prestar contas e a tornar transparente sua administração” (MOTA, 2006, p. 37)

Assim, a atuação eficaz das Cortes de Contas fornece subsídios e informações para o exercício do controle externo político e social, reali-
zado pelo Legislativo e pelo povo, respectivamente, conferindo transparência aos atos da gestão pública e jogando luzes sobre as ações da Admi-
nistração.  

A propósito o TCE/PE quando realiza as auditorias culturais tem por escopo aferir o dever e a responsabilidade do Poder Público na con-
servação do patrimônio cultural, “assumindo a iniciativa pioneira de realizar o controle das ações públicas de preservação daqueles bens materiais, 
que correspondem aos conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico e arqueológico” (FRANÇA, BRANDÃO FILHO, 2014, 
pág. 05), quanto aos aspectos da legalidade, efetividade, economicidade e salvaguarda.

Fora a atuação fiscalizatória, operacional e de conformidade (compliance), “cujas conclusões assumem caráter coercitivo e podem ensejar 
determinações e sanções dirigidas à gestão fiscalizada” (WILLEMAN, 2017, pág. 287), o Tribunal de Contas tem também uma importante função 
pedagógica, colaborativa e orientadora. 

Essa função pedagógica apresenta sugestões para correções e aprimoramento de equívocos e inconsistências, voltada a “favorecer a melho-
ria de escolhas orçamentárias e das opções administrativas” (WILLEMAN, 2017, pág. 287).

Devido ao alcance da atuação do Tribunal de Contas, o qual consegue atingir os menores e mais distantes entes públicos do país, a função 

5  Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (2016, pág. 302) afirma que: “o termo ‘Auditoria Operacional’ originou-se no VII Congresso Internacional de Entidades Fiscaliza-
doras Superiores (INTOSAI), realizado em 1971 e, desde então, diversos países, como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Suécia, entre outros, adotam-no como 
instrumento de controle. Na América Latina, foi introduzido pela Organização Latino-Americana e do Caribe das Instituições Superiores de Auditoria (OLACEFS)”.
6   Nomenclatura adotada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.
7  O Tribunal de Contas da União também já realizou uma “Auditoria sobre o Patrimônio Mundial da da Humanidade no Brasil” (Acórdão: 3.155/2016. 
TCU-Plenário. Data da sessão: 7/12/2016. Relator: Ministro Vital do Rêgo. TC: 030.814/2015-4 Unidade Técnica Responsável: Secretaria de Controle Externo do 
Desenvolvimento Econômico.
8  A propósito, esta Court des Comptes tem sua atuação fundamentada, até hoje, no art. 15 da Declaração dos Direitos do Homem de 1789, o qual aduz que “A 
sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração”. 
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pedagógica pode se tornar fundamental para a conscientização dos administradores públicos acerca da importância social e econômica do patrimô-
nio cultural. É em razão da função pedagógica e colaborativa, que o Tribunal de Contas pode atuar na promoção do patrimônio cultural, enquanto 
que a proteção ficaria a cargo da função fiscalizatória.

Com essa visão, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE) elaborou uma cartilha, “abordando de forma ampla e criteriosa 
os procedimentos e os cuidados que devem ser observados pelos Agentes Públicos, quando da realização de intervenções em bens culturais afeta-
dos por proteção legal” (FRANÇA, BRANDÃO FILHO, 2014, pág. 04). Conforme reconhecido pelo próprio TCE/PE, essa ação constitui-se em:

[...] um marco da inserção do Controle Externo no bojo do processo de preservação do Patrimônio Cultural do País, evidenciando a capacidade e 
o compromisso do corpo técnico deste Tribunal de Contas, como também o amplo e responsável exercício das suas atribuições enquanto órgão de
Controle Externo, bem como do seu dever enquanto parte integrante do Poder Público, ressaltando-se aqui o seu papel pedagógico.

Os gestores públicos devem conhecer a importância econômico-social da preservação do patrimônio cultural e as Cortes de Contas podem 
ser instrumentos desta educação cultural. A Administração deve ser conscientizada sobre a relevância do investimento no patrimônio cultural e 
sobre o círculo virtuoso que significa tal investimento, o qual “produz desenvolvimento social e econômico em curto prazo”9.

Desse modo, o patrimônio cultural pode deixar de ser visto como algo supérfluo ou mesmo como um plus na sociedade, algo que só merece 
investimento público após o atendimento das necessidades básicas, frente a escassez de recursos públicos, e passe a ser percebidos como “um veio 
de desenvolvimento” (CUNHA FILHO, 2000, pág. 73). 

Finalmente, deve ser destacado que a atuação do Tribunal de Contas não significa uma sobreposição de competência na esfera administra-
tiva. Pelo contrário, por tudo o que foi exposto, é possível concluir que as Cortes de Contas têm competência constitucionais próprias e indepen-
dentes para a proteção e promoção do patrimônio cultural nacional.

Contudo, é benéfico e alvissareiro um trabalho conjunto e coordenado entre o Tribunal de Contas, o órgão técnico protetor, e, até mesmo, 
o Ministério Público, para que a atuação de todos esses órgãos possa se tornar mais eficiente e efetiva, com cada um deles colaborando mutuante.

3. Conclusão.

Buscou-se no presente trabalho demonstrar que o Tribunal de Contas tem competência constitucional na promoção e proteção do patrimô-
nio cultural, conclusão obtida através da análise das suas atribuições previstas no art. 70 a 75, em harmonia com o disposto no art. 216, §1º, CF/88. 

Para isso, examinou-se, em breves linhas e sem nenhuma pretensão de esgotar matéria, a conceituação dos direitos culturais, seu enquadra-
mento como direitos fundamentais e o direito fundamental ao patrimônio cultural.

Deu-se ênfase ao tombamento como ato administrativo discricionário que visa declarar um bem cultural como de interesse coletivo e per-
tencente ao patrimônio cultural, bem como as obrigações que gera para os proprietários particulares, públicos e para os órgãos responsáveis pela 
sua fiscalização. 

Após, analisou-se o dever dos órgãos que compõem a Administração Pública na promoção e proteção do patrimônio cultural (art. 216, §1º, 
CF/88), fundamento pelo qual o Tribunal de Contas deve realizar esse mister. Em seguida, passou-se ao estudo da natureza jurídica autônoma e 
independente desta Corte, as suas competências constitucionais, a natureza jurídica técnica-administrativa de sua atuação, a qual encontra limites 
ao espectro de verificação da legalidade e do respeito aos princípios constitucionais.

Seguindo, desenvolveu-se o exame das competências constitucionais e do ferramental de atuação, com destaque para o exame da evolução 
das auditorias, as quais instrumentalizam o controle, possibilitando a existência da chamada auditorias culturais, atualmente, realizada apenas no 
Tribunal de Contas de Pernambuco, de forma sistemática.

Finalmente, discorreu-se sobre a competência pedagógica e colaborativa do Tribunal de Contas, que podem servir de instrumento de educa-
ção cultural dos gestores e dos cidadãos, de modo que estes percebam e apreendam a importância econômico-social da preservação do patrimônio 
cultural.

Portanto, conclui-se que é inegável a competência constitucional que impõe ao Tribunal de Contas o dever de fiscalizar, vigiar e normatizar 
todas as ações e omissões da Administração Pública que tenha por objeto o patrimônio cultural, este entendido como um patrimônio da Nação, 
de interesse de toda a coletividade e de caráter transindividual, podendo tanto através da função fiscalizatória, isto é, das auditorias e inspeções 
9  Palestra ministrada pelo Secretário de Estado da Cultura de Minas Gerais, Senhor Ângelo Oswaldo de Araújo Santos no Congresso Mineiro de Direito do 
Patrimônio Cultura, intitulada “Em defesa do ICMS Patrimônio Cultural”. 
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culturais, quanto pela função pedagógica, conscientizando os administradores públicos acerca da riqueza e importância social e econômica da 
herança cultural brasileira, sempre em colaboração com os demais órgãos protetivos e com o Ministério Público, para que não haja sobreposição 
de competências.
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POLÍTICA NACIONAL DE MUSEUS: ANÁLISE DAS IMPLICAÇÕES DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 850/2018 
E 851/2018 

Marcela Furtado Calixto1

Caroline de Paula F. de Lima2

Resumo

 Os museus exercem função relevante nas políticas culturais, seja por seu papel fundamental no aprimoramento cultural e identitário, seja no 
próprio processo democrático. As bases constitucionais para a preservação e a promoção do patrimônio cultural estruturaram a construção das po-
líticas públicas integradas entre os entes da Federação e da sociedade, cujo debate integrado e dialógico entre entes da Federação e a comunidade 
culminou com a implementação da Política Nacional de Museus (PNM). Apesar dos avanços no setor, o trágico incêndio que destruiu o Museu Na-
cional reacendeu a discussão acerca do tema, o que motivou a edição das medidas provisórias 850/2018 e 851/2018 que combinadas, autorizaram 
a criação da Associação Brasileira de Museus e de fundos patrimoniais para estimular a participação privada na área cultural. O presente estudo 
objetiva a análise das principais inovações introduzidas por meio das referidas medidas provisórias e suas implicações na PNM. A investigação 
apoiou-se na abordagem qualitativa, com a utilização de dados estatísticos para a elucidação quantitativa, por meio de pesquisa bibliográfica e 
documental, a partir da coleta da legislação, documentos, textos das medidas provisórias, dentre outros. Observou-se que, para além de descumprir 
as diretrizes constitucionais para a edição de medidas provisórias e para a instituição de políticas públicas na área, as inovações por elas trazidas, 
para além de criar um ambiente dúbio na gestão dos museus, implica na desarticulação da Política Nacional de Museus construída de forma inte-
grada. Essa participação privada, além de não constituir garantia de efetiva promoção e preservação do patrimônio museológico, pode acarretar 
limitações, já que não possui clareza em seu gerenciamento e implica na inclusão gradual do acervo museológico na lógica de mercado, e, por 
conseguinte, promove limitações à própria construção da memória constitutiva da diversidade social, étnica e cultural do país.

 Introdução 

 A sociedade brasileira contempla uma diversidade de riquezas e de manifestações culturais, razão pela qual os museus exercem papel 
fundamental nas políticas culturais, que, para além de constituirem elemento de desenvolvimento social, configuram um instrumento de apri-
moramento dos processos democráticos. Até a promulgação da Constituição Federal (BRASIL, 1988) os instrumentos de política museológica 
permaneceram-se estáticos, implicando não só na degradação dos acervos, mas também no sucateamento do próprio setor. Com o advento da 
Constituição Federal (BRASIL, 1988) foram estabelecidas bases jurídicas para a preservação e promoção do patrimônio cultural, bem como para 
a formulação de políticas públicas integradas entre os entes da Federação e da sociedade, com vistas a garantir o pleno exercício dos direitos cultu-
rais. Nesse cenário, o intenso debate integrado e dialógico entre o público, comunidade e profissionais da área, universidades, entidades nacionais 
e internacionais, por meio de convocações para debates, fóruns e reuniões, resultou na formulação e na efetiva implementação da Política Nacional 
de Museus em 2003 (BRASIL, 2003), que, por sua vez implicou em desdobramentos de instrumentos de políticas museológicas, com o propósito 
de alavancar a revitalização da área. Um exemplo disso é a criação do Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM, por meio da Lei 11.906, de 20 de 
janeiro de 2009 (BRASIL, 2009b) na forma de autarquia federal de direito público vinculada ao Ministério da Cultura, com a função de promover 
ações destinadas à preservação, restauração, reconstrução, recuperação, investigação e gestão do acervo e do patrimônio cultural musealizado. 

Assim, o referido instituto foi estabelecido com uma ampla atuação na preservação, conservação e fiscalização da gestão do patrimônio cultural. 

 Não obstante os avanços promovidos por meio da Política Nacional de Museus (2007; 2009a), o trágico incêndio que destruiu o Museu 
Nacional, em 04 de setembro de 2018, que contava com um acervo de valor inestimável, já que além de contar com itens de diversas áreas do 
conhecimento traduzia um verdadeiro espelho da história e cultura brasileiras, reacendeu a discussão acerca da insuficiência de recursos e políticas 
públicas no setor museológico. Embora tenha havido a articulação do setor museológico, já no dia seguinte ao trágico acontecimento, em busca 

1  Advogada pública, professora em cursos de graduação e pós-graduação e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Sociedade da 
Universidade Federal de Alfenas – Campus Varginha. (Email: marcelafc@hotmail.com). 
2  Advogada e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Sociedade da Universidade Federal de Alfenas – Campus Varginha. (Email: 
carolferlima@gmail.com). 
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da formulação de força tarefa para a recuperação e reconstrução do Museu Nacional, este movimento aconteceu de forma abrupta e sem qualquer 
integração entre os entes da Federação, comunidade museológica e da própria sociedade. Neste mesmo sentido, foram apressadamente editadas 
duas medidas provisórias, em 10 de setembro de 2018, atrelando-se sua justificativa ao pretexto de urgência e emergência que implicaria a recu-

peração e reconstrução do acervo e do prédio que abrigava o museu. 

 Emblematicamente publicadas no dia 11 de setembro de 2018, as medidas provisórias 850/2018 (BRASIL, 2018a) e 851/2018 (BRASIL, 
2018b) que, combinadas, autorizaram a criação da Associação Brasileira de Museus – ABRAM em substituição ao Instituto Brasileiro de Museus 
- IBRAM, bem como a criação de fundos patrimoniais para estimular a participação privada na área cultural, que, para além de causar estranheza

a toda comunidade, representaram uma verdadeira desarticulação das políticas públicas já sistematizadas até então na área museológica.

 A partir deste cenário, o presente estudo tem como objetivo a análise das principais inovações e implicações das Medidas Provisórias 
850/2018 e 851/2018 na Política Nacional de Museus. Por se tratarem de medidas provisórias, publicadas em 11 de setembro de 2018 e prorroga-
das em 31 de outubro de 2018, que aguardam a instalação de comissões para sua análise, pairam incertezas sobre o futuro das próprias medidas 
provisórias, seja pelas características inerentes a este tipo de norma legal, que podem ter vigência temporária ou serem convertidas em lei, seja pela 
existência de inúmeros questionamentos, apresentação de emendas, aliada à transição política, que também implicará na mudança das lideranças, 

ministérios e das próprias políticas públicas. 

 Considerando as peculiaridades que envolvem a investigação, os objetivos específicos do estudo foram delimitados na análise das impli-
cações que essas medidas provisórias poderiam exercer na política nacional de museus, a partir do exame das inovações por elas propostas no seu 
texto original, mormente considerando as incertezas mencionadas e o leque de possibilidades acerca dos prováveis percursos na condução das 

políticas públicas e das próprias medidas provisórias.

 Deste modo, o percurso metodológico foi orientado por abordagem essencialmente qualitativa, com a utilização de dados estatísticos ofi-
ciais, tendo por finalidade uma elucidação quantitativa. O processo de investigação subsidiou sua análise na pesquisa bibliográfica e documental, 
por meio de coleta de dados na legislação brasileira que instituiu a Política Nacional de Museus, texto das medidas provisórias e documentos 
institucionais, tais como: notas técnicas do Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, notas de repúdio de diversos órgãos e museus e emendas às 
medidas provisórias. 

Política Nacional De Museus: Formulação, Implementação E Diretrizes 

 A Política Nacional de Museus foi idealizada a partir da percepção do papel dos museus na vida cultural e social, sendo estruturada como 
um instrumento de investigação, interpretação, mapeamento, documentação e preservação cultural, bem como de comunicação e exposição dos 

testemunhos do homem e natureza, essenciais à construção identitária e à percepção crítica da realidade cultural. 

 Nessa esteira de entendimento, para apoiar a remodelação das políticas públicas em museologia, a partir de um intenso debate dialógico 
com toda sociedade, comunidade museológica e instituições interessadas, democraticamente foi construída uma política pública voltada para esse 
setor no Brasil. Apoiada em uma rede de parcerias e responsabilidades voltadas à preservação e ao gerenciamento dos bens culturais, a Política 
Nacional de Museus foi estruturada pelo Ministério da Cultura, que em 2003 criou a Coordenação de Museus e Artes Plásticas, vinculada à Secre-

taria de Patrimônio, Museus e Artes Plásticas. 

 A Política Nacional de Museus foi estruturada a partir das seguintes etapas: 1) elaboração de documento básico para discussão geral; 2) 
apresentação e debate público em reuniões, com a participação dos representantes de secretarias estaduais e municipais de cultura, diretores de 
museus, professores de universidades, representantes de organizações e entidades nacionais e internacionais do setor; 3) ampla disseminação e 
discussão por meio eletrônico e presencial, para o aprimoramento da proposta inicial; e 4) formação de uma equipe mista de representantes do 

poder público e da sociedade civil, que resultou em sugestões, debates, correções ajustes, aprovação e lançamento (BRASIL, 2009).

 Foi nesse cenário de intenso debate, a partir da participação do poder público, diversos setores da área museológica, sociedade civil e en-
tidades nacionais e internacionais, em um processo dialógico, que se democratizou a construção da Política Nacional de Museus, abalizada pela 
observância dos preceitos constitucionais de promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro, na forma insculpida no artigo 216, § 1º, da 

Constituição Federal3. 

 Não subsistem dúvidas, portanto, de que foi observado o comando constitucional que abaliza a aproximação entre a comunidade interessa-
da nos processos de preservação e promoção do patrimônio cultural e o Estado. E nesse aspecto, a Política Nacional de Museus, de forma inclusiva 

3  O artigo 216, § 1º, da Constituição Federal estabelece a integração entre os entes federados e da sociedade para a elaboração das políticas públicas voltadas à 
proteção do patrimônio cultural brasileiro, estabelecendo, de forma expressa que 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.
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e integrada, prestigiou tanto o processo formalmente previsto para a formulação de instrumentos de proteção e preservação, quanto materialmente 
necessário para a proteção do patrimônio cultural museológico. Isso porque a Política Nacional de Museus foi cuidadosamente alinhada ao propó-

sito de ressignificação e revitalização dos acervos e sedes, traçando os seus objetivos da seguinte forma: 

Promover a valorização, a preservação do patrimônio cultural brasileiro, considerando como um dos dispositivos de inclusão social e cidadania, 
por meio do desenvolvimento e da revitalização das instituições museológicas existentes e pelo fomento à criação de novos processos de produção 
e institucionalização de memórias constitutivas da diversidade social, étnica e cultural do país (BRASIL, 2009). 

 Nesse ínterim, a Política Nacional de Museus sistematizou seus princípios basilares, com vistas a consolidar as políticas públicas para o 

campo cultural, com a democratização das instituições e do acesso aos bens culturais, a partir dos seguintes fundamentos: 

(...) valorização do patrimônio cultural sob a guarda dos museus, dado seu valor estratégico nos processos identitários em todos os níveis; desen-
volvimento de políticas orientadas ao respeito da diversidade cultural do povo brasileiro; garantia das comunidades organizadas de participar dos 
processos de registro e proteção legal e procedimentos técnicos e políticos do patrimônio a ser musealizado; estímulo e apoio à ampla participação 
de museus comunitários, ecológicos, locais e escolares na política nacional; incentivo a programas de conservação, preservação e sustentabilidade 
do patrimônio cultural musealizado e o respeito ao patrimônio das comunidades indígenas e afrodescendentes submetidos ao processo de musea-
lização (BRASIL, 2009). 

  A par dos mencionados princípios, as políticas públicas no setor museológico foram estruturadas em torno de sete eixos programáticos, a 
saber: a gestão e a configuração do campo museológico; democratização e acesso aos bens culturais; formação e capacitação de recursos humanos; 
informatização de museus; modernização de infraestruturas museológicas; financiamento e fomento para museus; e aquisição e gerenciamento de 

acervos museológicos.

 Com efeito, a partir desse cenário houve a elevação dos investimentos e avanços na revitalização dos museus pautando-se na nova Política 
Nacional de Museus, diretrizes e eixos programáticos. Tanto é verdade que a elevação dos investimentos se deu de forma ascendente e paulatina 
entre 2001 e 2011. O histórico dos investimentos nesse período demonstra que em meados de 2001 os investimentos correspondiam a 20 milhões 
de reais por ano, elevando-se exponencialmente ao patamar de 216 milhões em 2011, conforme análise do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM, 

2011). Confira-se nesse sentido: 

Gráfico 1. Histórico do investimento no campo museal entre 2001 - 2011

             Fonte: Relatório do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM, 2011)

 Em que pesem os evidentes avanços, vale salientar que os investimentos no setor museológico, dada a complexidade e especialidade das 
ações necessárias para a preservação do patrimônio museológico, mostraram-se insuficientes para a efetivação de todas as diretrizes da política 
nacional. Isso se dá em razão da demanda de um contingente elevado de investimentos, uma vez que além de se destinarem uma ampla gama de 
eixos que necessitam de revitalização, as peculiaridades inerentes à preservação do acervo, de estruturas e servidores, por si só, demonstram as 

dificuldades decorrentes de todo o processo. 

 Ocorre que, o desastroso incêndio de grandes proporções ocorrido no início de setembro de 2018 arrebatou as dependências do Museu 
Nacional, ícone nacional do setor museológico, sediado no Rio de Janeiro. O incêndio de grandes proporções destruiu a estrutura do tradicional 
palácio nacional, que antes de sediar o museu, serviu de residência à família real portuguesa entre 1808 e 1821, à família imperial entre 1822 e 
1889, integrando a memória e a história brasileira, que, dentre tantos outros marcos, sediou a primeira Assembleia Constituinte Republicana em 
1892. A tragédia resultou na danificação do edifício, com ocorrência de rachaduras, desabamento e queda de lajes internas, além da destruição de 
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quase a totalidade do valioso acervo em exposição, episódio esse que reacendeu a discussão sobre o tema. Segundo o Instituto Brasileiro de Mu-
seus (IBRAM, 2018), o Museu Nacional contava com um acervo de 20 milhões de itens das mais variadas áreas, de inestimável valor histórico e 

cultural, uma vez que contemplava acervo científico, paleontológico, arqueológico, cultural, dentre outras de valor irrecuperável. 

 Essa tragédia, que há muito havia sido anunciada pelos profissionais da área, dada a necessidade de atenção à manutenção e revitalização 
de dependências e acervos museológicos, reabriu a discussão, bem como chamou a atenção do poder público sobre os problemas e as responsa-
bilidades decorrentes de incidentes desse tipo. De tal forma, no dia seguinte ao desastre, foi articulada a criação de uma força-tarefa, voltada à 
recuperação do museu, composta por técnicos e especialistas em gestão de risco (museólogos, arquitetos e outros profissionais da área cultural) 
vinculados às três esferas de governo, visando a realização de diagnóstico, mapeamento de danos e planejamento de recuperação do patrimônio 

cultural atingido.

Contudo, apenas nove dias após o desastre no Museu Nacional, em 10 de setembro de 2018, foram editadas as Medidas Provisórias 
850/2018 e 851/2018, emblematicamente publicadas em 11 de setembro, que anunciaram medidas que podem implicar no desmantelamento da 
Política Nacional de Museus. Isso porque as referidas medidas provisórias, sob o pretexto de subsidiar a reconstrução do Museu Nacional, foram 
formuladas em torno da argumentação de necessidade de aperfeiçoar a gestão e conservação dos museus do país, apoiada na criação da Associação 
Brasileira de Museus (ABRAM) e, em via de consequência, na extinção do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), bem como na criação de fun-
dos patrimoniais, para a criação, gestão e fiscalização, e instrumentos de parceria com o setor público nas áreas de educação, ciência, tecnologia, 

pesquisa e inovação, cultura, saúde, meio ambiente, assistência social e desporto. 

Fica evidente, assim, a necessidade de análise das principais implicações das medidas provisórias em face da atual Política Nacional de 

Museus, mormente considerando o objeto das referidas medidas e o atual cenário da área museológica no país. 

Implicações Das Medidas Provisórias 850/2018 E 851/2018 Na Política Nacional De Museus 

 Em uma primeira análise, percebe-se a existência de margens para se questionar a própria legitimidade das Medidas Provisórias 850/2018 
(BRASIL, 2018a) e 851/2018 (BRASIL, 2018b), para tratar do assunto por elas contemplado. Afinal, as medidas provisórias versaram, respecti-
vamente, sobre a autorização da criação da Associação Brasileira de Museus – ABRAM, instituída por meio de serviço social autônomo, na forma 
de pessoa jurídica de direito privado, em substituição ao Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, e sobre a criação de fundos patrimoniais para 
estimular a participação privada, dentre outras áreas, na área cultural. Assim, a controvérsia na proposição de tais medidas para tratar o tema de-
corre do disposto no artigo 62, da Constituição Federal, do qual se extrai que “em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá 
adotar medidas provisórias, com força de lei” (BRASIL, 1988). Em outras palavras, as medidas provisórias pressupõem a ocorrência de relevância 
e urgência. Não há dúvidas da relevância e urgência de se tratar de políticas públicas relacionadas à cultura e a própria área museológica, mas não 

são suficientes para justificar a presença do pressuposto constitucional da urgência inerente às medidas provisórias. 

 De outro modo, não estamos negando a possibilidade de serem editadas medidas provisórias com base nos pressupostos constitucionais 
da relevância e urgência, pois, segundo Kildare Carvalho (2006), “é possível precisar conceitualmente a relevância e urgência como pressupostos 
para a edição de medidas provisórias [sendo que] o que é importante, essencial, proeminente, exigível ou fundamental, deve, contudo, vincular-se 
sempre e unicamente ao interesse público”, ao passo que a urgência “se caracteriza quando inadiável a providência legislativa com vistas ao alcan-
ce de determinado fim” (CARVALHO, 2006, p. 353, grifo nosso). Nessa esteira de entendimento Mendes, Mártires Coelho e Bonet Branco (2010, 
p. 1.015) arrematam que para que se legitime a edição da medida provisória deve “estar configurada uma situação em que a demora na produção

da norma possa acarretar dano de difícil ou impossível reparação para o interesse público” (MENDES, COELHO e BRANCO, 2010, p. 1.015).

 Consoante a literatura, portanto, observa-se que é inapropriada a utilização de medidas provisórias apoiadas no episódio do incêndio do 
Museu Nacional, já que não é suficiente para caracterizar os pressupostos constitucionais de relevância e urgência, mesmo porque os danos de 
impossível reparação para o interesse público já se concretizaram por ocasião do incêndio. Afinal, além da questão relativa aos fundos patrimo-
niais já serem objeto de diversos projetos de lei em trâmite junto a Câmara dos Deputados e Senado Federal, inclusive com dois projetos em fases 

adiantadas, o incidente atingiu por completo as estruturas e acervo do Museu Nacional.

 Essa lógica de entendimento pode ser, inclusive, verificada nas perdas decorrentes do incidente. Foi destruído pelo incêndio o fóssil huma-
no mais antigo identificado no Brasil, que serviu de amparo para estudos sobre as mais diversas questões históricas e culturais de toda a América 
Latina. O referido fóssil, que pertenceu a uma mulher com cerca de 13.000 anos, que morreu entre os 20 a 24 anos, batizado como “Luzia”, e que 
amparou as mais valiosas descobertas sobre nossa história, origem e cultura, também foi carbonizado por ocasião do incidente. Então, nada mais 
atual e oportuno para traduzir a ilegitimidade da utilização das medidas provisórias para tratar de questão irreversível, do que parafrasear o famo-
so ditado popular originário do século XIV, que por ocasião do triste destino de uma nobre de Portugal, amparou a criação da expressão “agora 
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é tarde, Inês é morta!”, traduzindo-se em “agora é tarde, Luzia está carbonizada!”. Essa paráfrase pode facilmente afastar a alegada situação de 

urgência, ao passo que todo museu, acervo e restos de Luzia foram carbonizados.

 Ultrapassados os debates acerca da legitimidade das medidas provisórias para tratar de assuntos que não se enquadram na relevância e ur-
gência constitucional, por perpassar as políticas públicas nacionais de museus, vale destacar que as referidas medidas provisórias instauraram um 
ambiente dúbio, a partir da exigência constitucional para a elaboração de políticas públicas para a preservação e promoção do patrimônio cultural 
afastar a utilização de medidas provisórias, já que expressamente demanda a prévia participação e debate de toda comunidade, corroborando a 
impropriedade da utilização das medidas provisórias para tratar do assunto. Logo, a utilização de medidas provisórias no caso sob análise, além de 
constituir violação ao disposto no artigo 62, da Constituição Federal, institui a infringência do disposto no artigo 216, da Carta Magna (BRASIL, 
1988), tanto por não contemplar o pressuposto de urgência, quanto por não ser precedida da integração da comunidade, integração esta primordial 

para a formulação de políticas públicas pelo setor. 

 Isso quer dizer que o processo de elaboração de políticas públicas que versem sobre o patrimônio cultural deve ser formulado a partir da 
integração com a sociedade, indubitavelmente. E, deste modo, a utilização de medidas provisórias pautadas em um discurso de imperiosa urgência 
e emergência para alterar as políticas públicas no setor extirpou qualquer possibilidade de participação da sociedade em seu processo de idealiza-

ção e elaboração. 

 Estas questões em pauta revelam a primeira grande implicação da introdução das medidas provisórias em questão, que foi, justamente, 
o descumprimento das diretrizes constitucionais para a instituição de políticas públicas na área cultural. Isso decorre do fato de que as medidas
provisórias são caracterizadas pelo seu processamento sumário, já que baseadas na relevância e urgência, não se ajustam às diretrizes relacionadas
às políticas ou ações voltadas ao patrimônio cultural. Como explicitado, não há dúvidas de que matérias relativas à questão relativa à reconstrução
do Museu Nacional estão dotadas de relevância e urgência, mas essa urgência não pode ser utilizada como discurso para alterar diametralmente
a direção das políticas públicas de museus, ao arrepio das disposições constitucionais. Em outras palavras, as medidas provisórias em questão
versaram sobre questões incompatíveis com a natureza do instrumento legal, na medida em que implicam na remodelação e desarticulação da Po-
lítica Nacional de Museus, sem qualquer participação dos entes federativos, sociedade ou comunidade interessada, mediante o discurso de que o
contexto de relevância e urgência seria suficiente para amparar a modificação de tal política, em flagrante violação às disposições constitucionais,

que pressupõe a integração para a formulação de políticas públicas no setor.

 Em relação às implicações das medidas provisórias 850/2018 e 851/2018, que autorizaram, respectivamente, a criação da Agência Bra-
sileira de Museus – ABRAM em substituição ao Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM e a criação de fundos patrimoniais para estimular a 
participação privada, por meio de organizações sociais, é cediço que repercutirá em toda Política Nacional de Museus, conforme será detalhado a 

seguir. 

Análise Da Medida Provisória 850/2018: Criação Da Associação Brasileira De Museus – ABRAM E Extinção Do Instituto Brasileiro 
De Museus – IBRAM

 A medida provisória 850/18 tem por objetivo principal autorizar a instituição pelo Poder Executivo Federal da Agência Brasileira de Mu-
seus – Abram (BRASIL, 2018a), estruturando-a como um serviço social autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucra-
tivos e que, em tese, possuirá interesse coletivo e de utilidade pública, para que promova a gestão das instituições museológicas e de seus acervos, 
além de promover o desenvolvimento do setor museal. 

 Ocorre que, de uma maneira geral a referida medida provisória implicará na desarticulação das políticas nacionais já implementadas pelo 
Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, isso porque instituiu uma nova entidade de natureza privada, com atribuições equivalentes. Ou seja, 
conforme se extrai da Medida Provisória 850/2018, a Associação Brasileira de Museus – ABRAM, estruturada na condição de pessoa jurídica 
de direito privado, possui finalidades equivalentes ao extinto Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM, que possui natureza de pessoa jurídica de 
direito público. 

 Confira-se nesse sentido, o quadro comparativo entre as atribuições semelhantes entre, respectivamente, a Associação Brasileira de Museus 
– ABRAM e o Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, que, segundo a medida provisória será extinto:
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Quadro 1 – Quadro Comparativo entre objetivos da ABRAM e do IBRAM

Objetivos da ABRAM Objetivos do IBRAM
estimular a participação de instituições 
museológicas e centros culturais com acervos em 
políticas públicas nacionais do setor museal e em 
ações de preservação, restauração, reconstrução, 
recuperação, investigação e gestão do acervo e do 
patrimônio cultural musealizado;

estimular a participação de instituições 
museológicas e centros culturais nas políticas 
públicas para o setor museológico e nas ações de 
preservação, investigação e gestão do patrimônio 
cultural musealizado;

desenvolver e executar programas e ações 
que viabilizem a preservação, a promoção e a 
sustentabilidade do patrimônio museológico 
brasileiro;

incentivar programas e ações que viabilizem a 
preservação, a promoção e a sustentabilidade do 
patrimônio museológico brasileiro;

estimular, apoiar e dar suporte técnico à criação 
e ao fortalecimento de instituições museológicas;

estimular e apoiar a criação e o fortalecimento de 
instituições museológicas;

promover o estudo, a preservação, a valorização e 
a divulgação do patrimônio cultural sob a guarda 
de instituições museológicas;

promover o estudo, a preservação, a valorização e a 
divulgação do patrimônio cultural sob a guarda das 
instituições museológicas, como fundamento de 
memória e identidade social, fonte de investigação 
científica e de fruição estética e simbólica;

contribuir para a divulgação e a difusão, em 
âmbito nacional e internacional, dos acervos 
museológicos brasileiros;

contribuir para a divulgação e difusão, em âmbito 
nacional e internacional, dos acervos museológicos 
brasileiros;

promover a permanente qualificação e valorização 
dos recursos humanos do setor museal brasileiro;

promover a permanente qualificação e a valorização 
de recursos humanos do setor;

desenvolver processos de comunicação, educação 
e ação cultural relativos ao patrimônio cultural 
sob a guarda de instituições museológicas;

desenvolver processos de comunicação, educação 
e ação cultural, relativos ao patrimônio cultural 
sob a guarda das instituições museológicas 
para o reconhecimento dos diferentes processos 
identitários, sejam eles de caráter nacional, regional 
ou local, e o respeito à diferença e à diversidade 
cultural do povo brasileiro; e

adotar medidas para a participação social 
nos processos de identificação e definição do 
patrimônio a ser musealizado;

garantir os direitos das comunidades organizadas 
de opinar sobre os processos de identificação e 
definição do patrimônio a ser musealizado.

Fonte: Elaboração própria

 A criação do ABRAM, e, em contrapartida, a extinção do IBRAM, importante instituto do setor museológico, gerou grande perplexidade, 
seja pela extinção de um instituto que apresentava a condição de autarquia federal, ou seja, pessoa jurídica de direito público, pautada pela obser-
vância do interesse público; seja pela insegurança quanto à continuidade da participação e controle público de toda a sociedade, o que imprime 
inúmeras incertezas acerca da garantia das conquistas já consolidadas pelo instituto, no que tange à preservação de uma política capilar e abrangen-
te. Além disso, o instituto desempenhou o papel fundamental de fortalecimento da percepção internacional quanto à capacidade de gestão pública 
dos museus no Brasil, em especial nesse momento que sucedeu à tragédia do Museu Nacional. Dessa forma, as implicações da Medida Provisória 
850/2018 merecem atenção, frente aos reflexos da extinção de um instituto que promoveu paulatinamente a preservação do patrimônio cultural, 

na forma de entidade pública. 

 Por seu turno, a ABRAM contemplou atribuições que não possuem correspondência com atribuições outrora conferidas ao IBRAM, e, 
de outro lado, existem objetivos que não foram assimilados, prevalecendo lacunas que não foram esclarecidas pela medida provisória. Ou seja, 
para determinados objetivos da ABRAM não existem objetivos correlatos no IBRAM e vice-versa. Um exemplo disso é a questão dos objetivos 
antes contidos como atribuições do IBRAM, tais como: realizar estudos com as estimativas de impacto das ações no âmbito do setor museal; 
desenvolver atividades afins, em especial aquelas voltadas à inovação e ao emprego de tecnologia na requalificação de museus e centros culturais 
com acervo; gerir instituições museológicas; e, estimular e promover ações de ampliação da acessibilidade nas instituições museológicas, que não 
possuem diretrizes similares junto a ABRAM. Da mesma forma, alguns objetivos do IBRAM como a promoção e implementação de políticas 
públicas para o setor museológico, com vistas em contribuir para a organização, gestão e desenvolvimento de instituições museológicas e seus 

acervos, não foram integradas à ABRAM. 

 Outro ponto relevante é a questão relativa às medidas de participação social e garantia de direitos das comunidades de opinar nos processos 
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de identificação e definição do patrimônio a ser musealizado. Enquanto o IBRAM previa a adoção de medidas nesse sentido, de modo a garantir os 
direitos das comunidades organizadas de opinar sobre os processos de identificação e definição do patrimônio a ser musealizado, a ABRAM apre-
senta-se de forma mais genérica, na medida em que prevê a participação social, sem conferir à comunidade interessada o direito de efetivamente 

influenciar nos processos decisórios.

 Acrescente-se, ainda, que a Medida Provisória 850/2018 não prevê a forma de registro dos museus, cuja exigência foi inicialmente prevista 
no Estatuto de Museus, por meio da Lei 11.904/09 e do Decreto n. 8.124/13. Dessa forma um registro que outrora foi designado como de com-
petência do poder público, junto ao Cadastro Nacional de Museus, agora foi alterado por meio de medida provisória, sem diretrizes e instruções 

mínimas de procedimentos.

 Parece evidente, ainda, a tentativa de transferir ao setor privado as responsabilidades constitucionalmente atribuídas ao poder público, 
na medida em que a ABRAM contempla atribuições que estavam adstritas ao poder público e estão sendo paulatinamente transferidas à esfera 
privada. Enquadram-se nessa condição o Inventário Nacional de bens culturais musealizados, o cadastro nacional de museus, o cadastro de bens 
musealizados desaparecidos, as atividades típicas de coordenação, implementação e avaliação de políticas públicas, o cadastro nacional de estu-
dos, principalmente, apoiada na integração e diálogo com a comunidade por meio do IBRAM, cuja alteração diametral dessas políticas públicas 

afronta o texto constitucional e configura um risco à sociedade em ter o patrimônio de todos gerido por entidades particulares.

 As incertezas e indefinições atingem também o quadro de servidores do Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM, tendo em vista que foram 
surpreendidos pela extinção, por meio de medida provisória, do órgão em que exercem suas atividades. Em tese, tais atividades seriam de caráter 
contínuo e estável, já que seu ingresso ocorreu por meio de concurso público, visando o exercício de atividades e atuação em cargos relativos à 
área de escolha ou especialidade, ou seja, na área museológica. Assim, a criação de entidade de natureza privada em substituição a uma autarquia 
de natureza pública para a proteção do patrimônio cultural museológico além de afrontar as diretrizes constitucionais e implicar em prejuízos irre-
paráveis aos servidores e desarticulação das políticas públicas museológicas, contraria a lógica democrática e participativa, proposta pela Política 

Nacional de Museus. 

 Nota-se, assim, que a partir de uma leitura despretensiosa ou genérica da medida provisória em questão, há a equivocada sensação de 
correspondência nas atribuições das entidades, por aparentar que a ABRAM possuiria mais objetivos que o IBRAM, mas sua análise minuciosa 
revela a supressão de termos que, nos dias atuais e, apoiada na lógica mercantilista em que se baseiam todas as atividades, aliada a associação dessa 
medida à combinação com a medida provisória 851/18, podem representar a desarticulação das políticas públicas dialogicamente construídas para 

a preservação e promoção do patrimônio cultural museológico.

 Conforme será explicitado a seguir, essa preocupante combinação entre a Medida Provisória 850/2018, que cria a Associação Brasileira de 
Museus – ABRAM, de natureza eminentemente privada, com a Medida Provisória 851/2018, que cria fundos patrimoniais, podem acarretar em 

sérias implicações e comprometimento da Política Nacional de Museus já implementada.

Implicações Da Medida Provisória 851/2018: Instituição Do Marco Legal Da Criação De Fundos Patrimoniais Na Área Cultural 

 De início, é importante destacar que as análises das implicações da Medida Provisória 851/2018, que instituiu o marco legal da criação 
de fundos patrimoniais em diversas áreas, inclusive na área cultural, foram realizadas a partir do exame das principais inovações trazidas pelo 
dispositivo legal e suas prováveis implicações na Política Nacional de Museus, que implicou na perplexidade de toda comunidade cultural e, es-

pecialmente, museológica. 

 De antemão, é possível notar que foram ignorados, na publicação das medidas provisórias, todos os esforços envidados para a formação 
de uma força tarefa que envolveu toda comunidade museológica, com vistas a promover estudos e contribuir para a reconstrução e reestruturação 
do setor. Na realidade, a açodada decisão de editar medidas provisórias para tratar do assunto, de forma apressada e unilateral, contribuiu para que 
houvesse a sensibilização de toda comunidade museológica e, por conseguinte, a sua sensibilização e migração para realizar estudos e análises 
das medidas provisórias. Esses estudos resultaram na mobilização de todo o setor museológico e cultural, que articulou a formulação de notas de 
repúdio, manifestações, além de mobilização para contribuir na votação, participação de audiências e na formulação de um total de 114 emendas4 ao texto 

original. 

 A grande preocupação do setor museológico repousa nos impactos da medida provisória na Política Nacional de Museus, que foi estrutura-
da na participação dialógica e integrada entre os entes federados, comunidade acadêmica e interessada, que promoveu a ressignificação dos museus 
e elevação exponencial dos investimentos públicos no setor, em percentual equivalente a 980% (IBRAM, 2011). Nesse contexto de valorização 

4  O artigo 62 da Constituição Federal, combinado com a Resolução do Congresso Nacional n.º 1, de 2002, preveem a possibilidade de oferta de emendas ao texto 
original das medidas provisórias. Assim, as propostas de emendas podem destinar a modificar, adicionar ou suprimir algum dispositivo do mesmo. No tocante ao objeto de 
estudo, foram oferecidas 69 propostas de emendas em relação a MP 850/2018 e 114 quanto a MP 851/2018.
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paulatina, a alteração abrupta do fio condutor das políticas provoca um grande receio da exclusão dos recursos públicos já direcionados ao setor. 
A tentativa de substituição de um instituto de natureza pública por um ente privado, pode ser crucial na formulação e ressignificação das políticas 
públicas, visto que a Medida Provisória 851/2018, ao inserir a criação de fundos patrimoniais privados, coloca em risco a valorização do patrimô-
nio cultural, especialmente dos museus destinados à salvaguarda do patrimônio cultural de minorias, grupos marginalizados ou locais sem força, 

na medida em que a introdução de capital privado pode privilegiar museus específicos, se pautada na lógica mercantilista.

 A combinação das medidas provisórias pode ter efeitos nocivos à participação social nos processos de identificação e definição do patri-
mônio a ser musealizado, já que altera a forma de participação e deliberação da comunidade, que também tem efeitos em relação à organização e 
destinação desses fundos patrimoniais. Ou seja, não está clara a forma em que a participação social se daria, se no campo do discurso ou da efetiva-
ção, se através do chamamento da comunidade no centro do debate e deliberação políticos, do gerenciamento e aplicação dos fundos patrimoniais. 
Assim, o contexto de imprimir um novo olhar ao setor museológico fica sensivelmente abalado pela edição das medidas provisórias, que valorizam 

o fomento de investimentos privados, em detrimento à participação da comunidade interessada, debates e diálogos.

 A análise do dispositivo legal aponta que as organizações gestoras, que terão personalidade de instituição privada, sem fins lucrativos, 
terão como atribuições manter a contabilidade e os registros contábeis; divulgar relatórios acerca da execução dos instrumentos de parceria e dos 
termos de execução de programas, projetos e outros, indicação dos valores gastos e sua discriminação; apresentar semestralmente informações 
sobre investimentos e aplicação de recursos; adotar mecanismos e procedimentos internos para garantir a lisura da atuação; estabelecer código de 
ética de conduta para seus funcionários e dirigentes e possuir escrituração fiscal de acordo com a legislação vigente. De tal modo, a versão original 
da medida provisória não prevê a possibilidade de fundações promoverem a gestão dos fundos patrimoniais, como é o caso de Harvard, em que os 
fundos patrimoniais com o patrimônio giram na casa de U$ 32 bilhões e os incentivos fiscais para doadores chegam a 17%, medida essencial para 

a gestão desses fundos patrimoniais. 

 Entretanto, para além de serem geridos por organizações privadas, onde a tomada de decisão é centralizada em um núcleo restrito, o ce-
nário da gestão dos fundos patrimoniais inevitavelmente poderá introduzir o patrimônio museal à lógica do mercado. Uma vez que a previsão da 
manutenção dos fundos se dará por instituições privadas, há o sério risco de inverter a lógica atual que preza pela preservação e promoção dos 
bens relevantes para todos os segmentos da comunidade, atualmente pautada na ausência de distinções de credo, abrangência, ou mesmo juízo de 

valor da importância de cada bem. 

 Dessa forma, ao injetar no campo dos patrimônios culturais grande quantia de recursos privados, geridos também por uma entidade pri-
vada, não se pode descartar a possibilidade de inclusão de jogo de interesses na gestão do patrimônio museal, e, por conseguinte a seleção ou 
direcionamento dos destinos das doações. Como se observa pela MP 851/18, as doações podem se materializar de três formas distintas, conforme 

foi editado em seu artigo 14 e incisos, quais sejam: 

Art. 14. O fundo patrimonial poderá receber as seguintes modalidades de doação, quando admitidas em seu ato constitutivo: 

I - doação permanente não restrita; 

II - doação permanente restrita de propósito específico; e 

III - doação de propósito específico (BRASIL, 2018b).

 A partir da análise dessa disposição, percebe-se que haverá a opção aos doadores para que escolham qual instituição apoiada irá ser bene-
ficiada, inclusive na área da cultura. Em que pese tal medida provisória não apoiar apenas a área cultural, dentro da área cultural e museológica 
haverá um leque de opções para que o apoiador escolha a que mais lhe interesse, podendo haver uma maior valorização de alguns, em detrimento 
a outros. Nesse diapasão, possíveis jogos de interesses podem delimitar o recebimento de verbas e direcioná-las a determinados projetos, quando 

o apoio por parte do doador certamente lhe trará um benefício capaz de compensar a doação, o que será preponderante no processo de escolha.

 O mais importante é ressaltar que as escolhas dos projetos que serão favorecidos estarão nas mãos do estrato mais alto da sociedade, que 
é o que terá condições de dispender recursos em doações aos fundos. Nesse sentido, os bens culturais que irão receber maior ou menor incentivo 
serão escolhidos por esse estrato e é esse o cenário de grande risco que essa medida provisória instaura, além de inserir o patrimônio cultural e 

museal na lógica capitalista de mercado. 

 Esse cenário poderá contribuir para o sucateamento do patrimônio cultural, uma vez que foram longos anos até que o reconhecimento e 
preservação dos bens das comunidades dos estratos mais baixos da sociedade fossem efetivados, uma vez que foi inicialmente sedimentado na 

preservação dos bens capazes de representar a grandeza da nação, que inevitavelmente representavam a nobreza e a aristocracia. 

 Eventual conversão das medidas provisórias em lei pode implicar em incomensuráveis danos ao patrimônio cultural e museológico brasi-
leiro. Se aprovadas na forma em que foram propostas, com determinantes que possibilitem a consagração de interesses de grupos mais privilegia-
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dos da sociedade, poderão colocar em risco a promoção e preservação do patrimônio cultural de grupos representativos das minorias. Para além 
da preservação apenas de bens que interessem à elite, pode ocorrer também a invenção de patrimônios para fins de atendimento das demandas 
dessa mesma classe. Nesse sentido, o patrimônio, não construído pelo povo, mas sim pautado em uma lógica de mercado voltado aos interesses, 
por exemplo, econômicos, como o turismo, será constituído em um processo de criação não natural e que exclui a comunidade onde se insere, 

perdendo o fundamento de ser do patrimônio cultural, constituindo-se em mera mercadoria para atender à lógica capitalista atual. 

 Afinal, se a medida provisória permite que os apoiadores optem por contribuir para setores diversos, pode permitir a abertura de frestas 
para a criação de artifícios para o apoio direcionado ou tão somente a outras áreas ou instituições ligadas à educação, ciência, tecnologia, pesquisa 

e inovação,  saúde, meio ambiente, assistência social e desporto, menosprezando a área cultural e museológica. 

Considerações Finais 

O caráter multifacetado das manifestações culturais brasileiras confirma o papel indispensável dos museus para o desenvolvimento social 
e para o aprimoramento dos processos democráticos no país. Em consonância com os preceitos constitucionais, foi criada a Política Nacional de 
Museus por meio da participação conjunta da comunidade e dos entes federativos, mediante um intenso debate entre a sociedade, comunidade mu-
seológica e instituições interessadas. Reconhecendo a importância dos museus na sociedade, a referida política se apoia em uma rede de parcerias e 

responsabilidades voltadas à preservação e gerenciamento dos bens culturais, pautando-se na democratização de participação, de bens e de acesso.

Em que pese as diretrizes de preservação dos patrimônios serem marcadas pela atuação integrada entre entes federados, comunidade in-
teressada e toda sociedade, especialmente no setor museal onde a Política Nacional de Museus foi fruto de um processo dialógico, as Medidas 
Provisórias 850 e 851 editadas em 2018, advindas de ato monocrático do Presidente da República, consagram o desrespeito aos preceitos consti-

tucionais.

Pela análise das Medidas Provisórias 850/2018 e 851/2018, pode-se observar, que, associadas, podem gerar mudanças substanciais no fio 
condutor das políticas públicas e na própria Política Nacional de Museus. Considerando o objeto das medidas provisórias, que autorizam a cria-
ção da Associação Brasileira de Museus em substituição ao Instituto Brasileiro de Museus e a instituição de fundos patrimoniais, percebe-se que, 
para além de se referir a meio ilegítimo para tratar do assunto, haja vista a supressão do debate entre os entes federados e a sociedade, não estão 

presentes a urgência e relevância inerente a essa espécie legislativa.

A criação da Agência Brasileira de Museus – ABRAM, na condição de pessoa jurídica de direito privado, por meio da Medida Provisória 
850/2018, em substituição ao Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM, relevante órgão condutor de políticas públicas no âmbito nacional e inter-
nacional, causou perplexidade, seja pela natureza privada do órgão “substituto”, seja pelo fato de todas as competências do IBRAM não terem sido 

completamente absorvidas pela ABRAM. 

 Por sua vez, a Medida Provisória 851/2018 autoriza a administração pública a firmar instrumentos de parceria e termos de execução de 
programas, projetos e demais finalidades de interesse público com organizações gestoras de fundos patrimoniais. Não se trata no caso, de contra-
posição a investimentos privados no setor, os quais podem efetivamente contribuir para a ressignificação do setor museológico. A problemática que 
envolve a edição desta medida provisória, por sua vez, está atrelada à transferência paulatina da responsabilidade sobre a promoção e preservação 
dos patrimônios ao setor privado, e, em contrapartida a exclusão do Estado na gestão desses fundos patrimoniais, sob pena de se pautarem pela 
lógica do mercado e que, por consequência, acabarão por excluir a comunidade do cenário da preservação, indo de encontro ao preceito constitu-
cional.

 Para além de se constituírem uma afronta ao mandamento constitucional de participação integrada do Estado e da sociedade, tais medidas 
criam um ambiente dúbio na gestão dos museus e, principalmente, desarticulam e precarizam a Política Nacional de Museus vigente, visto que 
promovem a transferência paulatina da gestão dos museus à iniciativa privada, através da exploração de um patrimônio público. Essa participação 
privada, além de não constituir garantia de efetiva promoção da preservação do patrimônio museológico, pode implicar em limitações na aplicação 
de recursos públicos no setor, além de limitação ao acesso, podendo acarretar a inclusão gradual do acervo museológico na lógica de mercado, 
bem como em limitações à própria construção da memória constitutiva da diversidade social, étnica e cultural do país, visto que o poder decisório 
estará nas mãos de entidades do mais alto estrato social.

 Além de toda a questão institucional exposta, a edição das medidas provisórias às pressas e sem a oitiva de especialistas da área e da co-
munidade brasileira denota a clara tentativa de desarticular um dos principais fundamentos da Política Nacional de Museus, pautada nas diretrizes 
constitucionais, que é a interação entre os mais diversos atores da comunidade e a atuação em uma rede de parcerias que já abrange o envolvimento 
de todos os níveis federativos, bem como da sociedade civil organizada e do setor privado.
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 Ante todo o exposto é que a Medida Provisória 850/18 caracteriza-se como uma forte afronta ao dispositivo constitucional de que é dever 
do poder público em colaboração com a comunidade a promoção e preservação dos patrimônios culturais. Também configura afronta à PNM, 
porque para além de possuir vários eixos que não foram contemplados na medida provisória, evidencia dúvida acerca do funcionamento pautado, 
acima de tudo, em uma gestão dialógica, haja vista não ser esta um objetivo desta medida. Tome-se que sua própria edição excluiu o setor museo-
lógico e a comunidade em geral de seu processo de criação.

 A Medida Provisória 851/2018, por sua vez, oferece grande risco ao cenário de preservação e promoção do patrimônio uma vez que a parti-
cipação privada, sem o devido controle e fiscalização, pode-se constituir em ameaça à diversidade dos patrimônios preservados e promovidos, que 
podem se pautar na lógica do mercado. Além do mais, combinada com a medida provisória 850/2018, pode gerar efeitos nocivos à participação 
social.

 Tendo em conta que as medidas provisórias em questão foram editadas em um contexto imediatamente posterior ao incidente do incêndio 
que destruiu o Museu Nacional, sem os devidos cuidados, tanto por inobservar os comandos constitucionais, quanto por desarticular a atual Polí-
tica Nacional de Museus, é essencial a mobilização e participação de toda comunidade museológica e sociedade na votação das referidas medidas 
provisórias, participação em audiências públicas e sua discussão, seja para evitar sua conversão em lei, da forma em que foram propostas; seja 
para ajustar todos os pontos necessários, de modo a promover alterações essenciais para se contribuir para o avanço e não o retrocesso da Política 
Nacional de Museus. 
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PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL COMO DIREITO HUMANO NUMA GLOBALIZAÇÃO 
ACELERADA.

Polianna Braga Lima Werkema1

Vladimir Pinto Coelho Feijó2

Resumo

Neste artigo propomos apresentar os Direitos Culturais bem como o acesso democrático e o gozo do patrimônio cultural, categoria que vem cres-
cendo no âmbito internacional se solidificando como um direito humano. Após a II Guerra Mundial, as discussões sobre o tema se intensificaram 
levando à conclusão das incalculáveis destruições de patrimônio cultural dos países envolvidos em conflitos, emergindo então a consciência 
de que cultura faz parte integrante de um povo, devendo portanto ser ampliado a sua universalização, proteção e acesso aos bens culturais. No 
âmbito doméstico, a proteção cultural é tratada na Constituição Federal como direito difuso, de responsabilidade de todos, cidadãos e entidades 
públicas. Recentemente, tais preocupações na proteção do patrimônio cultural passaram a incluir também o conhecido fenômeno da globalização, 
que nas últimas décadas parece conduzir a certa “padronização” do mundo. . Apresentamos a trajetória da defesa do patrimônio cultural na seara 
internacional com os principais tratados e pactos internacionais sobre o tema até a tratativa como direito humano. A pesquisa se baseou em textos 
normativos nacionais e de abrangência internacionais, bibliografia de diversos autores tendo como referencial teórico os desafios apresentados pela 
globalização na proteção do patrimônio cultural.

Palavras chave: patrimônio cultural; direitos humanos; globalização; proteção

Abstract

In this article we propose to present the Cultural Rights as well the fruition and the democratic access of the cultural patrimony, a category that has 
been growing in the international scope as a human right. The discussions on the subject after World War II intensified, leading to the conclusion 
of the incalculable destruction of the cultural heritage of the countries involved in conflicts, thus emerging the awareness that culture is an integral 
part of a person and should therefore be extended to its universalization, protection and access to cultural goods. In the domestic sphere, cultural 
protection is treated in the Federal Constitution as a diffuse right, which is the responsibility of all, citizens and public entities. Recently, such 
concerns in the protection of cultural heritage have also included the well-known phenomenon of globalization, which in recent decades seems 
to lead to a certain standardization of the world. We present the trajectory of the defense of cultural heritage in the international arena with the 
main treaties and international pacts on the subject until the treaty as a human right. The research was based on national normative texts and of 
international scope, bibliography of several authors having as theoretical reference the challenges presented by globalization in the protection of 
the cultural patrimony.

Key words: cultural heritage; human rights; globalization; protection
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 Introdução

Os fenômenos a serem apresentados nesta proposta de trabalho trazem consigo os chamados Direitos Culturais e, entre eles, o direito ao 
acesso democrático e ao gozo do patrimônio cultural, que constituem uma categoria negligenciada no olhar dos Direitos Humanos. Porém, o cam-
po dos direitos culturais vem ampliando cada vez mais, e cresce com características próprias para consolidar e proteger o direito à cultura. Para 
isso, são necessários estudos que ajudem a determinar se o valor do patrimônio cultural se solidificou como um direito humano.

As discussões internacionais sobre o tema, ocorridas no pós Segunda Guerra Mundial, levaram à conclusão de que havia incalculável 
destruição de patrimônios culturais nos países envolvidos em conflitos, bem como a existência de transformações provocadas pelos movimentos 
migratórios, pela situação dos apátridas assim como a formação de novos Estados-nação. Foi séria a preocupação de construir na sociedade inter-
nacional um aparato jurídico de proteção às pessoas em toda sua dignidade. Emergiu daí a consciência que a cultura é parte integrante da dignidade 
humana, havendo uma ampliação da preocupação com a universalização do acesso aos bens culturais.

Mais recentemente, as preocupações passaram a incluir também pelo elevado fluxo de trocas comerciais, pelo acelerado ritmo de urbaniza-
ção e de introdução de novas tecnologias em comunidades, o que demonstra em suma, o fenômeno da globalização. Além dos atores estatais, há 
outros, de caráter não governamental, que promoveram e promovem a adoção de instrumentos normativos internacionais que compõem o núcleo 
da proteção internacional do patrimônio cultural.

No âmbito doméstico, a proteção cultural nacional é tratada na Constituição Federal de 1988 como direito difuso, vislumbrando a respon-
sabilidade na proteção do patrimônio cultural como um dever de todos, trazendo uma co-resposabilização tanto de cidadãos, como das entidades 
públicas. É significativo frisar que a responsabilidade estatal é compartilhada por todos os entes federados, seja nas atribuições normativa (Com-
petência Concorrente, artigo 24) e executiva (Competência Comum, artigo 23). Neste contexto, o entendimento sobre o que seja e como proteger 
o patrimônio cultural é indispensável.

Neste estudo, analisaremos a trajetória da proteção legal do patrimônio cultural frente ao Direito Internacional pelo avanço do fenômeno da 
globalização, que nas últimas décadas parece conduzir a certa “padronização” do mundo (num viés cultural). No âmbito internacional, pelo espíri-
to do Discurso das Quatro Liberdades3 e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos4, e no âmbito interno, pelos objetivos fundamentais da 
República, há pressão em favor do desenvolvimentismo e pela efetivação dos direitos essenciais inerentes à cada pessoa.5 A pergunta norteadora 
é: como equilibrar compromissos com modificação na qualidade de vida das pessoas com a igual importante responsabilidade de preservar os 
elementos fundamentais da cultura?

O debate sobre o direito ao patrimônio cultural baseia-se na reivindicação e reconhecimento à diversidade cultural, permitindo a construção 
das identidades coletiva sendo decisivo para a continuidade e sobrevivência de comunidades e, consequentemente a diversidade cultural só poderá 
ser promovida e protegida se os Direitos Humanos forem de fato garantidos, como a liberdade fundamental de expressão, informação e comuni-
cação como forma de possibilidade das pessoas escolherem livremente suas expressões culturais.

2. As origens da preservação e proteção legal do patrimônio cultural

Proteger e preservar são ações atreladas à preocupação de dar continuidade, portanto, quando associadas ao patrimônio cultural, tem por 
meta a continuidade do patrimônio histórico, ambiental, do patrimônio edificado, das coleções artísticas e dos mobiliários, jardins e parques. Vale 
destacar ainda que há conexão direta a intenção de dar continuidade aos usos e costumes, as manifestações culturais e tantos outros diversos tipos 
de bens materiais e imateriais. Todas essas preocupações e ações têm vistas garantir a identidade de um povo, de uma comunidade ou mesmo de 
uma nação, “todas as cidades do mundo são as expressões materiais da diversidade das sociedades através da história e são todas, por esta razão, 
históricas.”6

No âmbito doméstico, o ordenamento jurídico brasileiro apresenta vários conceitos sobre o patrimônio cultural, notadamente sendo, con-
forme o Decreto-Lei nº 25 de 1937, que trata do tema como sendo aquele em que “o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 
3  No Discurso sobre o Estado da União, tradicional discurso presidencial perante o Congresso dos Estados Unidos informando as condições em que o país se 
encontra assim como defende as prioridades nacionais, no ano de 1941, Franklin D. Roosevelt programa que todos os seres humanos deveriam dispor de liberdade de 
expressão, liberdade religiosa, liberdade de viver sem penúria e liberdade de viver sem medo. Mesmo após a sua morte, por intervenção de Eleanor Roosevelt, o espírito das 
quatro liberdades influenciou tanto a redação da Carta das Nações Unidades quanto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
4  Os estados-membros da ONU devem promover respeito universal e observarem os direitos humanos e as liberdades fundamentais para todos. A fim de clarear as 
obrigações promoveu-se encontro, sobre a liderança de John Peters Humphrey, recém apontado diretor da divisão de direitos humanos dentro do secretariado da ONU, a fins 
de produzir documento formal listando quais seriam os direitos humanos, inerentes à dignidade da pessoa humana, todos interdependentes e complementares uns aos outros.
5  A luz dos modelos de sociedade e de Estado almejados o Constituinte fixou programas de governo a serem adotados ao longo da vida da Constituição com 
vistas a promover o bem de todos sem preconceitos ou discriminação; construir uma sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; garantir o desenvolvimento nacional (BRASIL, 1988) 
6  Carta de Washington (Carta Internacional para Salvaguarda das Cidades Históricas) - ICOMOS, 1986. http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/
Carta%20de%20Washington%201986.pdf. Acesso em 12/10/2018.
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conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueo-
lógico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.”7 Tal disposição legal está coerente, portanto foi recepcionada, com o artigo 216 da Constituição 
que prevê como partes integrantes do patrimônio nacional as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas 
e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-cultuais; os conjuntos urbanos e 
sítios de valor (BRASIL, 1988).

O tratamento jurídico e político para a proteção do patrimônio cultural começou a ser institucionalizado junto com o surgimento do “Esta-
do-nação”, período em que o movimento conservacionista registrará uma modernização baseada em um processo de catalogação e seleção de bens 
em conformidade com especialistas no ramo. Porém, desde início, esta regulamentação foi marcada pela colisão com a propriedade privada, sendo 
este um dos principais fundamentos para a exclusão do patrimônio cultural nos principais instrumentos internacionais de proteção dos direitos 
humanos.

A consideração do patrimônio nacional como bem público a ser protegido por seus valores históricos, econômicos e simbólicos, como 
um objeto de proteção do Estado, surge nos sistemas jurídicos dos estados modernos da Europa e da América, no século XIX. Com a Revolução 
Francesa, a guarda patrimonial será considerada uma função do estado, associada à idéia de identidade nacional. Nesse contexto, emergirão as 
primeiras normas legais que estabelecerão critérios de proteção e conservação dos bens patrimoniais culturais.

A conseqüência deste processo de desenvolvimento de normas internacionais de proteção, conservação e políticas públicas no campo do 
patrimônio cultural foi a expansão desta salvaguarda em vários países (inclusive no Brasil).

A preservação do patrimônio cultural, por sua vez, garante-nos o direito ao acesso à memória individual e coletiva, elemento fundamental do exer-
cício da cidadania e meio para entendermos nosso lugar e papel no mundo. Importante é descobrir o que queremos construir, conservar, preservar 
e legar aos nossos descendentes, identificando e protegendo os bens culturais que representam nossa história e nossos valores. (RANGEL, 2002, 
p. 16)

No Brasil contemporâneo a obrigação de preservação patrimonial é incontroversa. O artigo 215 da Constituição que prevê “O Estado ga-
rantirá 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” (BRASIL, 1988). Mesmo antes da atual ordem constitucional já havia zelo pelo patrimônio nacional. Fundado em 1937, 
inicialmente sob o nome Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 
autarquia vinculada ao Ministério da Cultura, portanto com mais de 80 anos de existência, dedica-se a essa finalidade. É importante, porém, frisar 
que nem sempre foi assim. A proteção dos bens culturais tem seus antecedentes no século XIX, referentes aos respectivos bens em tempos de 
guerra, visto que, pelo Direito Internacional à época, a guerra conferia o direito de aquisição de bens culturais dos inimigos.

Em 1874, durante a Conferência de Bruxelas, Henry Dunant, criador da Cruz Vermelha, iniciou um movimento para estabelecer defesa das 
vítimas de guerra, bem como propôs princípios que ordenavam a proteção e identificação de bens culturais. Foi então aprovada uma declaração 
com 56 artigos, na qual se estabelecia uma primeira definição sobre as normas da guerra terrestre (LAIDLER, 2011). Embora o texto da Declaração 
proposta não tenha sido ratificado, essas diretrizes foram posteriores incorporados em instrumentos que ficaram conhecidos como Conferências de 
Paz de Haia de 18998 e 1907, onde começa a proteção internacional do patrimônio cultural e culminou em uma concepção universal da cultura e a 
idéia de patrimônio comum da humanidade. Elas tiveram um caráter inovador no campo da diplomacia e das relações internacionais.

Com a eclosão da I e da II guerra na Europa, surgiu uma preocupação maior com o patrimônio cultural, embora isso não acarretasse o com-
promisso de devolver os bens e patrimônio culturais saqueados durante a colonização, aspecto que constituirá uma das reivindicações centrais dos 
Estados colonizados diante de suas independências.

Em terras brasileiras o grande sopro de mudança ocorreu com a realização da Semana de Arte moderna, em 1922. Ocorre que esse evento 
trouxe grande choque à sociedade em geral por trazer a cena cultural nacional os valores estéticos da vanguarda européia, o modernismo. Aqui 
ocorreu um grande paradoxo. A cena artística crítica das instituições, especialmente pregou ruptura com o passado acadêmico, ao mesmo tempo 
em que se vinculou as idéias liberais e conservadores. Em 1928 surge documento que passa a ser referência na proposta de construção de arte e 
cultura genuinamente nacionais, donde se extrai:

Filhos do sol, mãe dos viventes. Encontrados e amados ferozmente, com toda a hipocrisia da saudade, pelos imigrados, pelos traficados e pelos 
touristes. No país da cobra grande. 

Foi porque nunca tivemos gramáticas, nem coleções de velhos vegetais. E nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental. 

7  Art. 1º, Decreto-Lei n.25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.
8  O Regulamento anexo à Segunda Convenção de Haia sobre os usos e costumes da guerra terrestre estabelece em seu art. 27, que: “Nos locais e bombardeios, 
todas as medidas necessárias devem ser tomadas para libertar, assim que possível, edifícios dedicados ao culto, artes, ciências e instituições de caridade, hospitais e centros 
de reunião dos doentes e feridos, desde que estes edifícios não sejam utilizados para fins militares. O dever do sitiado é assinalar estes edifícios ou locais de reunião com 
sinais visíveis e especiais, que serão previamente notificados ao sitiador “. O art. 56, referente à ocupação do território inimigo, dispõe que “os bens comunais, aqueles do 
estabelecimentos dedicados à adoração, caridade e instrução, artes e ciências, mesmo pertencendo ao Estado, será tratado como propriedade privada. Qualquer apropriação, 
destruição ou dano intencional do dito estabelecimentos, monumentos históricos, obras de arte e ciência são proibidos e devem ser perseguidos ”
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Preguiçosos no mapa-múndi do Brasil.[...]

A nossa independência ainda não foi proclamada. (ANDRADE, 1999, p. 25-31)

Daí a meta de reinventar o Brasil, mais distante dos padrões europeus de então. Ocorreu uma óbvia opção de desprezo de certo passado para 
valorizar outro passado até então pouco explorado ou então até ignorado. A nova identidade nacional resgataria um país de formação mestiça, ou 
seja, mais africano, indígena, caboclo e caipira que até então projetado. 

Alceu de Amoroso Lima e o francês Blaise Cendrars, redator dos estatutos da Sociedade dos Amigos dos Monumentos Históricos do Brasil – pro-
posta de instituição que contava com o apoio da aristocracia do café – e também Oswald de Andrade, que sugeriu a criação do Departamento de 
Organização e Defesa do Patrimônio Artístico do Brasil (Dodepab), ao Presidente da República Washington Luiz, em 1926. (TORRELLY, 2013)

Quando na década seguinte, a Revolução de 1930 funda o Estado Novo, a valorização da nacionalidade passa a fazer parte das atitudes 
cotidianas. Com sérias mudanças sociais, econômicas e políticas o novo regime se ancorou no nacionalismo para justificar a nova organização do 
Estado brasileiro.

Foi nesse ambiente que surgiu o Ministério da Educação e Saúde Pública, em novembro de 1930 com vistas a ampliar o acesso tanto da 
educação escolar como da extra-escolar, além da assistência médico-social. Nesse sentido o Governo Federal promove diferentes ações voltadas a 
identidade nacional. Uma delas foi o Decreto 22.928 de 12 de julho de 1933 que fixou a Cidade de Ouro Preto, antiga Vila Rica, um “monumento 
nacional”. Alguns dias depois, no dia 14, através do Decreto 24.735 foi instaurada a Inspetoria de Monumentos Nacionais, como parte do Museu 
Histórico Nacional, com vistas a impedir que objetos antigos, referentes à história nacional, fossem retirados do país em virtude do comércio de 
antiguidades, e que as edificações monumentais fossem destruídas por conta das reformas urbanas.

A Constituição de 1937 trouxe importante inovação no artigo 134 com a previsão “Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim 
como as paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cuidados especiais da Nação, dos Estados e dos 
Municípios. Os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional” (BRASIL, 1937). Vale comentar 
que em 1953, com a fundação do Ministério da Saúde, o antigo ministério é rebatizado como Ministério da Educação e Cultura através da Lei 
1.920 de 25 de julho daquele ano.

No cenário internacional a Quarta Convenção de Genebra de 19499, reforçando os princípios de Haia, proíbe a destruição de bens particula-
res e do Estado em caso de guerra, “salvo se tal destruição é absolutamente necessária por operações militares”.10 Evoluindo o tema a Convenção 
sobre a Proteção dos Bens Culturais em Caso de Conflito Armado (Haia, 1954)11, sendo atualmente o principal instrumento internacional para a 
proteção da propriedade cultural nessas situações. Esta Convenção foi ratificada por um número considerável de Estados em que seus princípios 
são aplicáveis a todos como parte do direito internacional consuetudinário. O seu mérito mais louvável é ter estabelecido uma “proteção geral” 
para bens culturais de natureza material, que se baseia nos princípios de salvaguarda e respeito (artigo 2º), contra efeitos previsíveis de um conflito 
armado, abstendo-se de os expor à destruição ou deterioração e qualquer ato de hostilidade ou retaliação contra eles. Ainda estabelece um sistema 
de “proteção especial”, destinado exclusivamente a produtos que passaram por procedimento de registro no Registro Internacional de Bens Cul-
turais sob Proteção Especial12, que gozarão de imunidade (Artigo 9º), enquanto criam um emblema para a sua identificação (conhecido com “Blue 
Shield”).

Embora existam muitos exemplos, antigos e recentes, de destruição do patrimônio cultural em decorrência de conflitos armados, o desen-
volvimento do Direito Internacional Humanitário demonstra a importância que esta questão adquiriu na sociedade internacional. Com isso, tais 
movimentos cresceram e promoveram a adoção de instrumentos normativos dentro das Nações Unidas que compõem atualmente o núcleo da 
proteção internacional do patrimônio.

De forma sucinta, este ciclo se completou com o II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos ICOMOS 
- Conselho Internacional de Monumentos e Sítios Escritório, também conhecida como Carta de Veneza13, em que expressa a necessidade de criar
uma associação de especialistas na área de conservação e restauração de monumentos. É responsável por aprimorar estas diretrizes operacionais
estabelecendo bases para políticas de conservação e restauração de monumentos e sítios.

9 Aprovada em 12 de agosto de 1949 pela Conferência Diplomática para Acordos Internacionais destinado a proteger as vítimas da guerra, realizada em Genebra de 
12 de abril a 12 de agosto de 1949.
10  Artigo 53, Convenção (IV) relativa à Proteção de Pessoas Civis em Tempo de Guerra.Genebra, 12 de agosto de 1949 assim dispõe” Qualquer destruição por uma 
potência ocupante de bens móveis ou imóveis pertencentes individual ou coletivamente a particulares ou ao Estado, ou outras autoridades públicas, ou a organizações sociais 
ou cooperativas, é proibida, salvo se tal destruição é tornado absolutamente necessário por operações militares.”. (CRUZ VERMELHA, 1949)
11  Aprovada e aberta à assinatura na Conferência Internacional realizada em Haia em 14 de maio de 1954. O extrato da conferência está disponível no site da 
UNESCO. Disponível em: <http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/bresil/brazil_decreto_44851_11_11_1958_por_orof.pdf> Acesso em 11/10/2018.
12  O artigo 8 da Convenção de 1954, estabelece que um número especial de pessoas pode ser colocado sob proteção especial abrigos destinados a preservar bens culturais 
móveis em caso de conflito armado, centros monumentais e outros bens culturais imóveis de grande importância com certas limitações ligadas às necessidades militares que 
surgem do mesmo artigo.
13  O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  (IPHAN) mantém em seu site cópia em português do documento.
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Já no âmbito da ONU (Organização das Nações Unidas), a defesa do patrimônio cultural diante de suas incontáveis faces está direcionada 
à UNESCO (Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas) da qual sua constituição foi ratificada em 194614 cuja influência 
se projetou amplamente na América Latina.

Com a atuação da UNESCO, um dos documentos mais importantes sobre o tema veio em 1972 com Convenção sobre a Proteção do Pa-
trimônio Mundial, Cultural e Natural, que sem dúvida alguma é norma protagonista da proteção internacional do patrimônio cultural, apoiada 
logicamente pela Carta de Veneza. Esta convenção apresenta diversos conceitos básicos, da proteção no âmbito nacional e internacional do patri-
mônio cultural, bem como estabelece “a criação de um sistema de cooperação e de assistência internacionais que vise auxiliar os Estados parte 
na Convenção nos esforços que despendem para preservar e identificar o referido patrimônio”.15

No Brasil, sob esses auspícios e visando utilizar o turismo como motor de desenvolvimento econômico, Em janeiro de 1973, com a finali-
dade de investir recursos na recuperação do patrimônio cultural urbano com vistas ao turismo como fator de desenvolvimento econômico, foi fun-
dado o Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas. Como projeto de incentivo local e regional o programa focou especialmente 
no Nordeste brasileiro. Vale destacar que a Constituição da época continha modesta ação de cunho cultural. A cultura, citada apenas no artigo 172 
para firmar obrigação governamental sob os dizeres “O amparo à cultura é dever do Estado” e no parágrafo único com a cominação de que “Fi-
cam sob a proteção especial do Poder Público os documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens 
naturais notáveis, bem como as jazidas arqueológicas” (BRASIL, 1967). Além disso, nesse período, merece menção que, em 1975, foi criado o 
Centro Nacional de Referência Cultural, como parte do IPHAN, em formato de um grupo de trabalho, a partir do convênio multi-institucional, 
firmado pelo Ministério da Indústria e do Comércio, Ministério da Educação e da Cultura e o Governo do Distrito Federal, para promover revisão 
das noções de preservação e de patrimônio. O centro introduziu no Brasil os conceitos de referência16 e de bem cultural17.

O trabalho do CNRC era composto de três estágios: a identificação do fenômeno como relevante, subentendendo a interação para conheci-
mento de sua dinâmica própria; a memorização, ou registro, que registrava, através dos instrumentos adequados ou mais convenientes; a indexa-
ção, que utilizava metodologia descritiva, para resultar em “memória” daqueles processos; e a devolução à comunidade pela ação mais adequada 
a cada caso. (MAGALHÃES, 1997)

Sobre o cenário internacional, precisamos citar que a Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (1972) ainda, 
determina a criação de um comitê intergovernamental para a proteção do patrimônio mundial. Trata-se de algo parecido com o realizado no âmbito 
interno no Brasil. A incorporação de bens culturais na lista do que conhecemos hoje como Patrimônio Cultural da Humanidade é definido por este 
comitê que atualmente é integrado por 21 (vinte e um) países18 de acordo com uma representação eqüitativa “das diferentes regiões e culturas do 
mundo” (Artigo 8º)19. Trata-se do primeiro estágio para que, na sequencia, medidas de proteção possam ser implementadas

A Convenção de 197220 traz em seu Artigo 1º a definição importante do que seja patrimônio cultural e que foi o norte para a concretização 
das normas de direito interno dos Estados Signatários, qual seja:

Para os fins da presente Convenção, os seguintes serão considerados “patrimônio cultural”: - monumentos: obras pinturas arquitetônicas, escultó-
ricas ou monumentais, elementos ou estruturas de natureza arqueológica, inscrições, cavernas e grupos de elementos, que têm um valor universal 
excepcional do ponto de vista visão de história, arte ou ciência , - conjuntos: grupos de construções, isolados ou montados, cuja arquitetura, uni-
dade e integração na paisagem lhes confere um excepcional valor universal do ponto de vista visão da história, arte ou ciência , - os lugares: obras 
do homem ou obras conjuntas do homem e da natureza, bem como áreas, incluindo sítios arqueológicos que têm valor universal excepcional do 
ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico.

Para a proteção de determinados bens passíveis de salvaguarda, a Convenção estabelece um um sistema de listas de bens culturais e naturais 
que são escolhidos com base no critério estabelecido ainda no início do tratado, em seus “Considerandos”, os bens de “valor universal excepcio-
nal”. Estes bens são incorporados nestas listas, e que conseqüentemente receberão financiamento, disseminação e assistência técnica da Organiza-
ção, passando pelo crivo do Estado para o reconhecimento da ‘identidade nacional’ e depois, o já mencionado, “valor universal excepcional”, para 
concretizar o caráter de patrimônio da humanidade.

De volta ao Brasil, o Decreto 91.144 do presidente José Sarney funda o Ministério da Cultura. Ele foi criado com um orçamento insignifi-
cante, reconhecidamente insuficiente para manter funcionando a estrutura interna e as instituições a ele vinculadas (alguns Conselhos: Conselho 
Federal de Cultural, Conselho Nacional de Direito Autoral e o Conselho Nacional de Cinema; autarquia Empresa Brasileira de Filmes S/A; e fun-
dações: Fundação Nacional de Arte – Funarte, Fundação Nacional Pró-Memória, Fundação Casa de Rui Barbosa e Fundação Joaquim Nabuco). 
14  A Constituição da UNESCO foi assinada em 16 de novembro de 1945 e entrou em vigor em 4 de novembro de 1946 após a ratificação por vinte países. (UNESCO, 
2018).
15  Artigo 7º da Convenção (UNESCO, 1972).
16  A referência cultural é uma concepção que admite a coexistência de diferentes visões sobre de um mesmo bem, com isso, é preciso reconhecer que os valores e as 
práticas sociais a atribuídos àquele bem o tornam uma representação coletiva reconhecida por um grupo (ou mesmo mais de um grupo) como parte da identidade que ele 
desperta.
17  É através da referência cultural que um bem se transforma em bem cultural, ou seja, como algo reconhecido por um ou mais grupos como peça da identidade social.
18   Os seus países membros têm mandatos de até seis anos (UNESCO, 2017)
19  Artigo 2 – A eleição dos membros do Comitê deverá assegurar uma representação equitativa das diferentes regiões e culturas do Mundo. (UNESCO, 1972)
20  A Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural é comumente chamada de “Convenção de 1972” (UNESCO, 1972).
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Os que acompanham o segmento não estranharam a diminuta capacidade porque ainda no ano de 1981 o então Secretário de Cultura, Aloísio Ma-
galhães declarou-se contrário a existência de um Ministério específico sobre o tema “porque, agora, ele seria forçosamente um ministério fraco, 
não só do ponto de vista financeiro mas do próprio ponto de vista conceitual” (MAGALHÃES, 1997).

Ainda no cenário nacional merece comentário o movimento de democratização. Inspirado pela nova constituição e pela euforia proveniente, 
o governo federal promove o desmonte da área cultural do regime anterior, fortemente utilizada como propaganda política do regime. Para compli-
car a situação, o ciclo da campanha eleitoral em 1989 acabou elegendo o candidato que se apresentou como “o cassador de marajás”, defendendo
duros cortes no orçamento público. Durante o governo de Fernando Collor, a Fundação Pró-Memória é extinta e em seu lugar foi criado o Insti-
tuto Brasileiro do Patrimônio Cultural. Entretanto, o objetivo amplamente divulgado era de reduzir o papel do Estado. A reforma administrativa
promovida na década de 1990 contou com redução da área cultural, com extinção de órgãos, cortes orçamentários e reorganização de instituições,
inclusive com demissões em massa (TORELLY, 2013).

Tal cenário se reverteu na década de 2000. Um exemplo disso foi “o registro de bens culturais de natureza imaterial, conquista importante 
da Constituição de 1988, [que] só foi regulamentado 12 anos depois, em agosto de 2000, pelo Decreto-Lei Nº 3.551” (TORELLY, 2013). Novos 
tempos na área cultural apenas com o somatório de dois eventos: a eleição de chapa presidencial encabeçada por Luis Inácio Lula da Silva e a 
aprovação da Emenda Constitucional 48 (que instituiu a obrigatoriedade de um Plano Nacional de Cultura).

Ao longo do ano de 2005, o Ministério da Cultura organizou as diversas etapas preparatórias da 1a Conferência Nacional de Cultura que ocorreu 
em dezembro do mesmo ano. Formalmente, ela também foi uma das etapas do processo de elaboração do Plano Nacional de Cultura16. Foi a pri-
meira vez que o governo reuniu os mais variados setores da sociedade para realizar uma ampla discussão sobre políticas culturais. A Conferência é 
um mecanismo participativo, de consulta pública e, nesse caso, tinha como principal atribuição recolher sugestões para a elaboração das diretrizes 
básicas de um plano nacional na área da cultura [...] Os seminários setoriais foram organizados com a parceria da Comissão de Educação e Cultura 
da Câmara dos Vereadores, com o apoio do chamado Sistema S e das administrações municipais das cinco cidades que foram escolhidas para se-
diá-los. A organização das conferências municipais e estaduais é uma atribuição dos governos locais. Foram realizadas 19 conferências estaduais e 
1.197 conferências municipais. (CALABRE, 2014)

A Lei 12.343 instituiu o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais brasileiro em 2 de dezembro de 2012, com vistas a im-
plementação do Plano Nacional de Cultura. Finalmente aprovado, fez-se constar no anexo a listagem detalhada de 14 diretrizes, 36 estratégias e 
275 ações. O plano deveria ser de exercício contínuo, porém, com vigência decenal, ou seja, exige nova versão a cada década. Segundo previsão 
legal a execução do plano nacional seguirá 53 metas estabelecidas com base no conjunto das diretrizes, estratégias e ações previstas em seu texto. 

3. Volatilidade da catalogação de patrimônio cultural no mundo globalizado

Notadamente, vivenciada toda esta pesquisa, chegamos aos dias atuais e com este emaranhado, nacional e internacional de órgãos, normas,
recomendações, cartas para a salvaguarda do patrimônio cultural (dos quais nos filiamos), o que pode ser considerado como tal neste contexto de 
mundo globalizado tendo em vista a volatilidade de suas referências? As transformações ao redor do mundo promovem influências do ambiente 
global sobre as culturas locais. Questiona-se estaríamos passando por uma mundialização dos costumes, sejam de alimentação, vestimenta e até 
mesmo sobre o idioma.

Sem dúvida, o mercado vai impondo, com maior ou menor força, aqui e ali, elementos mais ou menos maciços da cultura de massa, indispensável, 
como ela é ao reino do mercado, e a expansão paralela das formas de globalização econômica, financeira técnica e cultural. Essa conquista, mais 
ou menos eficaz segundo os lugares e as sociedades, jamais é completa, pois encontra a resistência da cultura preexistente. Constituem-se, assim 
formas mistas sincréticas, entre as quais, oferecida como espetáculo, uma cultura popular domesticada associando a um fundo genuíno de formas 
exóticas que incluem novas técnicas (SANTOS, 2010, p. 143-144).

Cabe ressaltar que em 2005 foi aprovada pela UNESCO a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Cultu-
rais mediante assembléia formada por 148 representantes. É também mais um documento complementar à Convenção de 1972, porém com outro 
olhar, já preocupada com o perigo da globalização. “O texto integra os conceitos de desenvolvimento e cultura, estimula a convivência com as 
diferenças, adverte sobre o perigo da globalização quanto à sobrevivência de culturas não hegemônicas e, por conseqüência, valoriza as culturas 
e práticas locais.” (WERKEMA, 2010, p. 272).

Esta “escolha” do que seja patrimônio cultural, no âmbito mundial bem como no doméstico, passa por critério de seleção que nos tempos 
atuais torna-se cada vez mais difícil tendo em vista a volatilidade do mundo globalizado, visto que, a globalização marca uma instabilidade nas 
referencias que as pessoas tem no convívio uma com as outras. Não é possível mais negar que na consolidação dos Estados-nação houve um pro-
cesso de ocultação do diferente. “Multicultural nature of our society has been ignored. Most countries have been failing to recognize the enriching 
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value of diverse cultures”21 (NKOSINATHI, 2002). Independente disso a cultura nacional é um fato. Mas como algo consolidado não significa ser 
inalterável, muito pelo contrário. A globalização tem sido estuda e seus efeitos documentados. 

There are currently two sides to the cultural effects of globalization. First, globalization has accelerated the connections between the individual and 
the world. The individual begins to have the ability to enter into the logic of global capitalism without any mediating social body [...] Secondly, 
globalization impinges on traditional regional cultures and economies [...] Traditional communities face severe challenges, and our neighborhood 
relations, social structures, and work unit system have all been impacted.22 (YIWU, 2008)

O processo de interligação entre os povos amoldou e segue reconfigurando os elementos cultuais. A globalização produz muitos efeitos cul-
turais da sobre a humanidade. Merece citação, em especial os efeitos sobre os países pobres. Isso ocorre porque buscam ferramentas de crescimen-
to econômico via integração ao grande mercado global. Um dos exemplos sobre a conexão entre globalização, economia e cultura é a alimentação.

The modernization and globalization of agriculture through the replacement of human labor with machinery, investments in the breeding and 
distribution of highyielding major crops as a development strategy, and subsidies dedicated to a narrow range of crop commodities, among other 
factors, have further contributed to the increasing global availability of a limited number of major crop plants, with lesser priority given to nutri-
tional diversity23 (KHOURY, 2014)

Nestes países são mais visíveis os contrastes sociais. É neles em que ocorre o maior crescimento populacional e, mesmo assim, há falta de 
controle sobre a influência da globalização sobre a situação interna. Pelo contrário, como visto eles estão é fragilizados. Mesmo existindo cultura 
tradicional firme, as demandas do mundo globalizado acabam por fazer que, ao se inserirem e buscarem melhorias na qualidade de vida popu-
lacional, abandonem elementos da cultura nacional em detrimento de elementos demandados pelo mercado global. Esse processo não é novo, 
vem acontecendo aos poucos, ao ponto de não serem nativas há muita conexão das batatas à Irlanda, tomates à Itália e pimentas chilli à Tailândia 
(KHOURY, 2016). O mesmo pode ser dito quanto ao Brasil em relação à cana de açucar, café, laranja ou soja.

Entretanto, as matrizes da identidade estão fortemente correlacionadas à nação, mas em uma realidade globalizada, pelo ao advento de 
novas tecnologias informacionais que possibilitam a instantaneidade das ações e acontecimentos ao redor do globo, tem sido alteradas. As trans-
formações são rápidas, em diferentes vertentes. É compreensível a busca pelo autoconhecimento, de forma a permitir identificar que inovações 
serão úteis e que elementos precisam ser mantidos. Em um mundo destes, o autoconhecimento leva ao reconhecimento da diversidade das culturas, 
mesmo no âmbito doméstico (nacional). Tudo isso gera uma dificuldade no processo de catalogar o que seria patrimônio cultural de uma socieda-
de. “Globalization also has impacted society by excluding some people from history, throwing their lives into direct confrontation with suffering. 
This deeply damages the vitality of the community and jeopardizes public life.”24 (YIWU, 2008). Essa fragilização da vida pública tem conexão 
direta com o sistema de preservação cultural uma vez que ele foi implementado exatamente para trabalhar contra essas ameaças de exclusão tanto 
de pessoas quanto de bens culturais.

O sistema de amparo a cultura construído a partir do século XIX exige um processo de prévio reconhecimento da importância para, na se-
quência, seguir com ferramentas de proteção. O que se percebe com a globalização é que o ritmo acelerado das transformações muitas das vezes 
perturba a fase inicial. Tem sido cada vez mais frequente relatos sobre a percepção da importância de bens cultuais apenas quando eles já perece-
ram. Ocorre que a cultura sempre foi um processo. “The definition of culture that is acquired by humans is a significant intellectual achievement. 
[...] civilization is as a result of a rational thought that leads to the general improvement of life. It is not something that people are born with, but 
something they gain through normal social interaction”25 (NKOSINATHI, 2002). Esse processo, com a globalização foi severamente prejudicado. 
O principal elemento de perturbação o tempo, a velocidade das introduções tecnológicas, muitas das vezes já difundidas como se promovessem 
avanços.

Como outros tipos de recursos, a cultura é controlada pelo ambiente que limita o que pode e não pode ser feito com ela. A ingerência huma-
na entra como tentativa de dar continuidade aquilo que se julga essencial. Os modelos descritos no item 2 exigem a proteção organizada, dirigida 
e comandada por estruturas centralizadas, seja no nível nacional seja no internacional. Para que ocorra alguma decisão é preciso um demorado e 
burocrático caminho de reflexão sobre o bem analisado. Nesse intervalo inovações seguem ocorrendo e afetando o bem sob análise. Assim, per-
cebe-se que muitas das ações de proteção têm restado infrutíferas porque exigem, na verdade, recomposição de bem perecido. Muito das crises da 
21  A natureza multicultural de nossa sociedade tem sido ignorada. A maioria dos países tem falhado em reconhecer o enriquecedor valor de uma cultura plural 
(tradução livre)
22  Atualmente, existem dois lados para os efeitos culturais da globalização. Primeiro, a globalização acelerou as conexões entre o indivíduo e o mundo. O indivíduo 
começa a ter a capacidade de entrar na lógica do capitalismo global sem qualquer corpo social mediador [...] Em segundo lugar, a globalização invade as culturas e 
economias regionais tradicionais [...] As comunidades tradicionais enfrentam sérios desafios e as nossas relações de vizinhança , estruturas sociais e sistema de unidade de 
trabalho foram todos impactados. (tradução livre)
23  A modernização e globalização da agricultura através da substituição do trabalho humano por maquinaria, investimentos na criação e distribuição de culturas de 
alta produtividade como estratégia de desenvolvimento, e subsídios dedicados a uma gama restrita de produtos agrícolas, entre outros fatores, contribuíram ainda mais para a 
agricultura, aumento da disponibilidade global de um número limitado de grandes culturas, com menor prioridade dada à diversidade nutricional (tradução livre)
24  A globalização também impactou a sociedade, excluindo algumas pessoas da história, colocando suas vidas em confronto direto com o 
sofrimento. Isso prejudica profundamente a vitalidade da comunidade e coloca em risco a vida pública. (traudução livre) 
25  A definição de cultura é sobre aquilo adquirido pelos seres humanos como uma conquista intelectual significativa. [...] a civilização é o resultado de um pensamento 
racional que leva à melhoria geral da vida. Não é algo com que as pessoas nascem, mas algo que elas ganham através da interação social normal (tradução livre)



Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

231

administração pública e da economia tem sido vendidas como sendo crise da identidade cultural. Isso ocorre porque a cultura é vista como uma 
ferramenta para manter a sociedade, mas como a cultura é histórica, muda com o tempo, muitas vezes em relação a, ou determinada por mudanças 
na sociedade ou economia, fica difícil definir ao certo qual foi o ponto de partida das alterações.

Estamos em um mundo em que corporações, direito, mercados, mídia, pesquisa científica e trabalho são internacionais, multinacionais e 
multiculturais. Mesmo as ferramentas de defesa são multinacionais, tanto no nível global quanto no regional. Muitos temem essa nova ordem 
mundial, suspeitando que ela esteja sendo construída com base nos triunfos de uma ou outra pessoa, cultura ou classe. Certamente, o processo de 
globalização interrompe as sociedades frágeis e perturba as identidades tradicionais. Por outro lado, a globalização não significa necessariamente 
homogeneidade. De fato, em alguns aspectos, a globalização promove e permite diferenças. Entretanto, no que se conectam ao presente estudo, as 
preocupações giram entorno das circunstâncias em que as diferenças estão ameaçadas e eventualmente eliminadas. 

 Conclusões

Acreditamos que a globalização ainda apresentará muitos novos desafios. Ao mesmo tempo que a interação com diferentes culturas nos 
ajuda a reconhecer as nossas diversidades internas, o ritmo da inovação tecnológica e a difusão de culturas advindas do ambiente externo põe 
pressão a elementos que muitas vezes não estavam no radar de importância, por serem considerados naturais, constantes e até imutáveis, mas que, 
uma vez ameaçados, diminutos ou abandonados, mostram-se essenciais ao convívio social.

Com as reflexões propostas, buscamos demonstrar que a salvaguarda do patrimônio cultural é uma questão de direitos humanos, estruturado 
em ferramentas internas e internacionais,e que o direito não está satisfeito apenas com o acesso e ao gozo ao patrimônio cultural, mas também com 
a participação na eleição, interpretação, desenvolvimento e aparato de políticas no âmbito cultural. A globalização tem se mostrado um processo 
que afeta diretamente nessas medidas. Não é possível concluir ainda sobre como as ferramentas irão se ajustar aos novos ritmos de inovações 
tecnológicas até porque os últimos grandes passos no desenho das instituições de amparo ocorreram décadas atrás.
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VALOR E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA INDUSTRIALIZAÇÃO: VILA OPERÁRIA DE 
JOÃO MONLEVADE/MG

Maria Imaculada Lisboa Morroni de Paiva

Nayara Cristina de Castro Bicalho

Resumo

O presente estudo pretende colaborar e garantir a preservação da documentação e difusão da memória arquitetônica da região de João Monlevade, 
além de propor a implementação de ações que ajudem no reconhecimento, conservação e preservação do patrimônio cultural industrial mineiro. 
Optou-se pelo ainda não estudado conjunto de unidades habitacionais que formam a vila operária localizada ao redor da ArcelorMittal, em toda 
sua variedade de tipologias e usos de acordo com a pirâmide social vigente na época de sua construção. Os estudos baseados em documenta-
ção disponível nos arquivos públicos da empresa, Prefeitura de João Monlevade, Arquivos do Estado e do IPHAN e o acervo da indústria ainda 
existente. A composição urbana e a tipologia arquitetônica dessas construções referem-se a uma importante parte da história da arquitetura desse 
território industrial, pouco explorado pelos discursos oficiais e tradicionais de patrimônio, e não o reconhecem como um dos principais compo-
nentes do desenvolvimento urbano mineiro do século XX. Também se busca com esta proposta entender a imagem da região estudada quanto aos 
seus moradores, assim como o devido pertencimento cultural do monlevadense. O processo de inventário desses remanescentes da industrializa-
ção configura uma importante etapa da sua preservação. Assim como todo processo de patrimonialização, a escolha dos bens culturais a serem 
preservados – ou reconhecidos como patrimônio cultural industrial –, deve partir de um estudo aprofundado e coerente com a prática de trabalho 
comumente utilizada pelas instituições brasileiras. O objetivo geral desta pesquisa é buscar um aprofundamento teórico, técnico e metodológico às 
práticas de identificação e categorização das vilas operárias de João Monlevade, formada por unidades habitacionais construídas pela Belgo Mi-
neira, explorando questões conceituais, urbanas e locais ligados à preservação, classificação hierárquica dessas construções, com vistas a discutir 
sua patrimonialização.

 Introdução

O conceito de Patrimônio Industrial aparece na carta de Nizhny Tagil de 17 de julho de 2003, engloba os vestígios da cultura industrial que 
possuem valor histórico, científico, tecnológico ou estético, tais como estruturas e infra-estruturas, maquinaria e edificações onde se desenvolve-
ram atividades relacionadas com o processo de industrialização, como habitações, templos, escolas, centros de saúde, estabelecimentos comerciais 
e destinados ao lazer. 

Segundo Kühl (2008), na década de sessenta, quando ameaçaram destruir uma estação ferroviária em Londres, aconteceram as primeiras 
manifestações que visavam à proteção daquela edificação, dando origem aos primeiros vultos de uma prática de reconhecimento e preservação da 
arquitetura industrial. No Brasil, apenas na década de 1970, ocorreram inventários e estudos para preservação dos bens advindos da industriali-
zação. Vieira (2015) diz que a compreensão do conceito de patrimônio industrial veio, principalmente, do estudo das relações sociais vivenciadas 
no patrimônio em si.

Cansey (2016) define a tipologia de arquitetura industrial como aquela caracterizada apenas pela funcionalidade, usando “soluções padro-
nizadas ditadas pela economia”. Estudos sobre patrimônio industrial necessitam de um olhar multidisciplinar, pois, muitas vezes, observa-se o 
subjetivo, intangível, que são as memórias dos que trabalharam na construção e viveram no lugar. Segundo Kühl (1998, p. 228), historiadores, 
antropólogos, sociólogos, arquitetos precisam participar das análises – “Um dos objetivos da arqueologia industrial é situar o monumento em seu 
contexto social e econômico e sua relação com a história da técnica. As formas de abordagem são múltiplas”.

Choay (2017) diz que os monumentos são formadores de histórias, sejam elas políticas, de técnicas ou de arte, além de fornecer conheci-
mento para pesquisas e profissões, não distante é formadora de cidadãos orgulhosos do seu Lugar. Entende-se Lugar com base em Cansey:
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Os lugares não são adicionados às sensações mais do que são impostas nos espaços. Tanto as sensações como os espaços são colocados desde o 
primeiro momento, e em cada momento subseqüente também (...). Não há conhecimento ou detecção de um lugar, exceto por estar nesse lugar, 
e estar em um lugar é estar em posição de percebê-lo. O conhecimento do lugar não é, portanto, posterior à percepção (...) mas é ingrediente na 
própria percepção. (...) O conhecimento local é de uma experiência vivida, se é verdade que esse conhecimento é das localidades em que vive o 
sujeito-sabedor: viver é viver localmente e conhecer primeiro é conhecer os lugares em que se encontra. (CASEY, 1996, p. 17-18).

Este estudo se deu com o objetivo de entender as condições de preservação e conservação de documentos, do sentimento de pertencimento 
dos moradores de toda a cidade e das edificações da vila operária de João Monlevade. De acordo com Choay (2017), “[...]os monumentos do 
passado são necessários à vida do presente; não são nem ornamento aleatório, nem arcaísmo, nem meros portadores de saber e de prazer, mas 
parte do cotidiano”. 

Análise Da Vila Operária De João Monlevade

De acordo com Freitas (2014), em 1817, um jovem engenheiro francês recém formado - Jean Antonie Félix Dissandes Monlevade - com-
prou terras na região do rio Piracicaba, construiu uma fazenda para morar e trouxe uma Forja Catalã para utilizar os minerais de sua propriedade 
para produzir implementos para uso agrícola. Ainda Freitas (2014), depois de Jean Monlevade,  houve aporte de capital belga, surgiu a Companhia 
Siderúrgica Belgo-Mineira, hoje ArcelorMittal. Para expandir a produção de aço, a empresa precisou contratar mão de obra e para alojá-la, junta-
mente, com seus familiares, decidiu-se pela construção de uma vila operária. 

“Não há material que comprove que o concurso para a “Cidade industrial de Monlevade” tenha sido realizado a partir de uma chamada 
pública, pois não há registros do mesmo, nem a publicação deste em periódicos da época. (FREITAS, 2014, pg.16).”  Entretanto, o memorial 
descritivo proposto por Lincoln Continentino(CONTINENTINO, 1936), deixa transparecer que houve 13 proposições de soluções arquitetônicas 
e urbanísticas para a construção do Centro Industrial.

Duas merecem ser citadas: o engenheiro Lincoln Continentino e o idealizado pelo jovem arquiteto Lúcio Costa. 

De acordo com Lima (s/d, pg.02) os dois projetos apresentaram o que se fazia de mais atual em arquitetura nos grandes centros urbanos: 
Continentino se inspirou no modelo de Cidade-Jardim de Ebenezer Howard e Lúcio Costa adotou a proposta construtiva modernista - que Le 
Corbusier preconizou em 1914 - também propôs a utilização de técnicas construtivas vernáculas como uma tentativa de reinterpretar a cultura da 
região.

Freitas (2014) corrobora a afirmação de Lima(s/d) de que o plano urbanístico de Continentino para a vila operária de João Monlevade consi-
derou fatores essenciais para desenvolvimento de uma vila industrial: saneamento, abastecimento de água, de energia elétrica, esgotos sanitários e 
pluviais, drenagem as águas, a limpeza pública, o abastecimento de leite pasteurizado, provisão de carnes e demais gêneros alimentícios, matadou-
ros e cemitério. Na configuração urbana, foram previstos dois setores residenciais um na margem direita do rio Piracicaba e outro na margem es-
querda, ambos visíveis da planta industrial e do centro administrativo.  A linha férrea acompanhava o traçado do rio. As características irregulares 
do terreno fizeram com que Continentino, para evitar movimentos de terra, bem como ruas com declividade acentuada - os arruamentos não seriam 
retilíneos. As declividades máximas seriam de 15%, às ruas residenciais teriam pistas de 6 metros de largura, haveria ajardinamento e arborização. 
Para as habitações, Continentino sugeriu no memorial: “ [...] estylo architectônico...de bom gosto, elegante, simples e despretensioso, em harmo-
nia com o scenário local”. Foram previstos 7 tipos de casas “[...] amplas e confortáveis, bem ventiladas e insoladas.” (CONTINENTINO, 1936). 

Com a valorização e reconhecimento de um viés mais humano e voltado ao olhar social do patrimônio cultural pelo Iphan a partir dos anos 
1980, temos uma maior difusão da consciência e dos valores patrimoniais na sociedade, dando abertura especialmente para aquelas narrativas pou-
co estudadas até então, como o patrimônio da industrialização, sem no entanto, apontar diretrizes adequadas para que essas comunidades possam 
conservá-lo, gerando uma série de problemas de gestão. 

 Metodologia 

Este trabalho, analisa de maneira multidisciplinar o território analisado. Para preservação das características da vila operária de João Mon-
levade, o principal instrumento utilizado foi o Inventário de Identificação. Para Kühl (2008), para iniciar um inventário, deve-se primeiramente 
estudar o bem cultural através de documentos históricos, iconográficos, assim como analisar, descrever e compará-los,vale ressaltar que essa etapa 
encontra-se em andamento na pesquisa; dessa maneira, será possível entender as variações e transformações da vila. Nossa metodologia se deu a 
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partir de fontes primárias, secundárias e terciárias. São exemplos, respectivamente, entrevistas e trabalhos acadêmicos.

 Em um primeiro momento, houve a consulta a arquivos disponíveis da empresa ArcelorMittal, onde foi possível encontrar peças gráficas 
de arquitetura e engenharia de diversos elementos e edificações industriais. Algumas delas são referentes a equipamentos responsáveis pela pro-
dução de aço da empresa; outras, são plantas, cortes e detalhamentos construtivos de diversas igrejas, algumas desconhecidas, outras da região e 
a Igreja São José Operário, que de acordo com o estudo de FREITAS (ANO, pg.24), é “a única no mundo em forma de V, assim construída em 
comemoração a vitória dos Aliados na 2a Guerra Mundial, e que viria a se tornar futuramente o símbolo da cidade”. 

Através do estudo desses documentos, foi possível entender de forma teórica o processo de concepção das edificações da vila. Infelizmen-
te, não foi praticável o registro e acesso aos elementos de produção da empresa. A análise de mapas nos informou sobre a implantação das casas, 
edifícios comerciais, igrejas e escolas no terreno que pertencia à empresa. 

Figura I - Mapa da implantação da Igreja São José Operário.

Fonte: Google Maps

Figura II - Implantação de casas.

Fonte: Google Maps
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Segundo Kühl (2008, pg.47) ,

É preciso também aprofundar os estudos históricos-documental e iconográfico, através de fontes escritas ou gráficas, e a análise de testemunhos 
orais etc, que se refiram aos edifícios, à produção e ao trabalho. O intuito é situar o complexo em seu contexto urbano ou territorial, além de 
sociocultural e econômico, em estudos que se desenvolvam de maneira articulada com as vistas à preservação. 

Assim sendo, após a fundamentação teórica, criou-se uma ficha que tem como base as fichas de inventário do Iphan, o Sistema Integrado de 
Conhecimento e Gestão – SICG, com recorte no patrimônio industrial e edificações, o SICG auxilia no preenchimento de dados de conhecimento, 
gestão e cadastro do patrimônio cultural. Houve entrevistas com diversos moradores, idas às casas e análise dos terrenos. Nesta ficha, faz-se um 
recorte territorial dos imóveis, identificou-se o bem, definiu-se sua tipologia e a topografia do terreno. Foi verificada a época da construção, o uso 
original e atual, além disso, foi observada as configurações espaciais e arquitetônicas das edificações. As ruas da vila foram percorridas, para o 
estudo sobre a paisagem urbana do local, a continuidade da estratigrafia social e o sentimento de pertencimento dos que a habitam. 

Figura III - Mapa com marcação de ruas percorridas.

Fonte: Google Maps.

Afinal,

a arqueologia industrial é um método interdisciplinar que estuda todos os vestígios, materiais e imateriais, os documentos, os artefactos, a estrati-
grafia e as estruturas, as implantações humanas e as paisagens naturais e urbanas , criadas para ou por processos industriais. A arqueologia industrial 
utiliza os métodos de investigação mais adequados para aumentar a compreensão do passado e do presente industrial.(TICCIH, 2003, pg.03). 

Para auxiliar a observação das edificações da vila, construiu-se as faces de quadras, que têm como objetivo a avaliação das fachadas atuais, 
bem como as modificações. Foi comparada as alterações com o objetivo de analisar os materiais e técnicas construtivas usadas desde a construção 
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da vila até os dias atuais. Kühl (2008) afirma que ao analisar e comparar as edificações, sempre se pode concluir que ocorreram mudanças nelas. 
Essas modificações podem ser simples, por exemplo, adicionando um revestimento, trocando janelas, ou podem ser mais complexas, como recons-
truções e mudanças na estrutura. Entretanto, esses processos não significam a conservação da edificação e ainda menos do patrimônio industrial. 

Figura IV - Face de Quadra da rua Paraúna.

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura V - Face de Quadra da Avenida Santa Cruz.

Fonte: Arquivo pessoal.

Outra etapa realizada foi o levantamento direto de uma casa, sem modificações, mas em processo de demolição. Com a ajuda de colegas do 
terceiro período do curso de Arquitetura e Urbanismo, a edificação foi estudada e documentada através de um processo de levantamento arquitetô-
nico direto em três momentos distintos: Eidotipo, medição e desenho projetivo. Com essa atividade, observamos a planta baixa da casa, bem como 
suas divisões e áreas. Foi retirado amostras do material das paredes para estudar as camadas de tinta, os tijolos e argamassas utilizados. Têm-se 
como próxima etapa do processo de levantamento, a medição de casa de tipologia diferente, que segundo os moradores, não teve quase nenhuma 
modificação, também será feito a análise de materiais e técnicas construtivas do imóvel.  
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Figura VI - Desenho projetivo da casa projeta

Fonte: Arquivo pessoal

Figura VII - Eidotipo cromático de uma fachada da casa levantada.

Fonte: Arquivo pessoal.
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Figura VIII - Eidotipo cromático da fachada principal da casa levantada.

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura IX - Fachada frontal da casa estudada.

Fonte: Arquivo pessoal

 Conclusão

 Através dessas etapas. ainda em andamento, pode-se concluir que há necessidade de políticas públicas e privadas no sentido de conscien-
tizar os habitantes da cidade sobre a existência do Patrimônio Industrial e do valor cultural que ele oferece. É indispensável mostrar a cultura 
passada, a educação, vida social e econômica da época. A vila operária, além de ter características da arqueologia industrial, possui edifícios 
modernistas. Mesmo quando não há valor estético, observamos a funcionalidade e busca de solução no uso de materiais. Esse trabalho faz parte 
de um processo de iniciação científica (PIC) no curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Doctum de João Monlevade sob orientação do 
professor-mestre Vinícius Martins de Oliveira e o professor mestrando Hugo Marlon da Silva Nascimento, tendo como objetivo de propor um novo 
olhar sobre a vila operária procurando salientar o valores materiais e, principalmente, os imateriais, pois segundo Choay (2017) “os cidadãos são 
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dotados de uma memória histórica que terá papel efetivo de memória viva, uma vez que mobilizará o sentimento…”. Faz-se necessário criar um 
intercâmbio entre acadêmicos e população para troca de conhecimento tangíveis e intangíveis, por meio de auxílio técnico e educação patrimonial. 
Afinal, todos devem conhecer e entender o patrimônio industrial para conservá-lo, bem como preservá-lo e valorizá-lo. A continuidade se dará 
com o recolhimento de informações histórico-documental, iconográficas, orais, e outras Mais do que as edificações, são interessantes as relações 
sociais que não são mensuráveis mas vivenciadas no Lugar: seja elas entre operário e empresa, entre as família e a estratigrafia social, que, quase 
sempre, geram o sentimento de pertencimento. Pois “... a arquitetura é o único meio que dispomos para conservar vivo um laço com o passado 
ao qual devemos nossa identidade, e que é parte do nosso ser” (RUSKIN,1861, pg.116).
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Capítulo 03
Regulação Urbanística e Patrimônio Cultural; e os Desdobramentos na relação entre Patrimônio Cultural e Patrimônio Natural
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ANÁLISE DO PLANO DIRETOR DE ANTONINA, PR, COMO INSTRUMENTO DE PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL

Thuany Aline Santos,1

Gabriel Ruiz de Oliveira2 

Resumo

Antonina é uma cidade localizada na região litorânea do estado do Paraná, e desde a década de 1930 sofre com a decadência econômica aliada ao 
êxodo urbano. Essas características justificam a paisagem ter se mantido sem intervenções de grande impacto até hoje. Em 2012 teve seu centro 
histórico reconhecido como patrimônio pelo IPHAN, através do tombamento. Além de sua importância histórica, a cidade carrega características 
que lhe conferem uma paisagem única e particular. Apesar disso, as diversas legislações de nível municipal a federal não foram suficientes para ga-
rantir a preservação do conjunto arquitetônico tombado, que passa por um processo de arruinamento. Diante dessa realidade, este artigo tem como 
objetivo analisar a preservação do patrimônio cultural e paisagístico no Plano Diretor de Antonina de 2008, identificando quais diretrizes e políti-
cas públicas de gestão estavam previstas, de que modo elas foram efetivadas pelas administrações municipais na última década e quais os desafios 
encontrados para sua aplicação. Visando fornecer subsídios para a revisão do Plano Diretor, este trabalho compõe-se de uma etapa de definição 
teórica sobre as relações entre políticas urbanísticas e preservacionistas, a qual embasa uma análise crítica do Plano Diretor municipal vigente. Em 
seguida, são identificados os instrumentos urbanos e as diretrizes do Plano Diretor municipal de Antonina. Por fim, são sugeridas interpretações 
da realidade que justificam as dificuldades de preservação do patrimônio arquitetônico e paisagístico municipal. A partir desta investigação, foi 
possível identificar que são poucas as diretrizes efetivamente voltadas para a preservação, e estas que não contam com metas e índices detalhados 
o suficiente para tornar possível seu acompanhamento e fiscalização. Ou seja, as conclusões apresentadas pelo Plano Diretor mostraram-se super-
ficiais, contribuindo para os resultados limitados desse instrumento no âmbito patrimonial no período analisado.

1 O Município De  Antonina

O município de Antonina faz parte dos 7 que compõe a região litorânea do Paraná, estando localizado a 77 km de Curitiba, e com altitude 
de 5,00 m acima do nível do mar. Entre a serra do mar e banhado apenas pelas águas da Baía de Paranaguá, se diferencia dos demais municípios 
litorâneos que possuem como principal atrativo turístico a balneabilidade. (Plano Diretor de Antonina, 2008).

Segundo o IPHAN (2009), a região foi ocupada de acordo com um modelo lusitano urbanístico típico da época, cuja ocupação não tinha 
qualquer intenção de definir geometricamente a configuração do espaço urbano, sendo determinada pelas características naturais do terreno. A 
igreja foi um marco-fundador de expansão da cidade e funcionava como um centro agregador, organizador e irradiador. As construções no entorno 
da igreja sempre estiveram entre as construções de maior status da cidade. 

A fase de prosperidade econômica do município correspondeu a primeira metade do século XIX, quando ocorreu a reabertura do Caminho 
da Graciosa, que movimentou a economia da recém-criada Vila de Antonina, ligado ao comércio e atividades de embarque e desembarque de 
produtos (IPHAN, 2009). A inauguração do conjunto das Indústrias Reunidas Matarazzo em 1915 contribuiu nesse momento de auge econômico, 
e segundo Silva (2017), o sucesso das IRFM perdurou por cinquenta e sete anos no município, o que sugere determinada importância e relação da 
comunidade com essa atividade econômica.

A fase de decadência econômica de Antonina se dá a partir da década de 1930, quando o Porto de Antonina perde espaço para o de 
Paranaguá, cidade vizinha, e começa a sofrer as consequências da falta de melhorias e investimentos. Em 1972 o fechamento das Indústrias Reuni-
das Matarazzo agravou este momento de crise na economia. O desemprego somado a dificuldade de manutenção das edificações antigas, provocou 

1 Graduanda em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Paraná,-  Email: thuany.as@gmail.com
2 Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, professor no curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Paraná,-  Email: 
ruiz_oliveira@yahoo.com.br
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o deslocamento de uma parcela da população às regiões mais periféricas do município, através de ocupações irregulares. (CORREA, 1982 citado
por IPHAN, 2012)

O conjunto urbano no centro do município se manteve preservado por conta desse fenômeno da decadência econômica que Antonina sofreu 
mesmo antes do tombamento de conjunto da paisagem (SOMA, 2006).

A paisagem natural em Antonina tem uma forte contribuição para o reconhecimento do seu valor de paisagem cultural. De acordo com o 
Plano Diretor Municipal, 

Talvez o Bem mais preservado seja realmente o conjunto urbanístico do Centro de Antonina como um todo. Ruas amistosas e receptivas, com sua 
pavimentação em pedras assentadas de basalto preto originais, sua largura e seus passeios representando uma época onde o veículo com certeza 
não era o maior meio de locomoção. O conjunto de edificações em seu alinhamento predial com janelas e portas ligando diretamente ao passeio nos 
lembram a relação de vizinhança e costumes mais acolhedores que muitas cidades perderam ao longo do tempo (SOMA, 2006, p. 198).

Dotada de um grande potencial histórico e paisagístico, em 2012 teve seu centro histórico reconhecido como patrimônio pelo IPHAN, 
através do tombamento. O Instituto descreve que a escala e porte da cidade de Antonina se relacionam harmonicamente com o ambiente natural 
e esse conjunto preserva uma rara qualidade ambiental nas atuais cidades brasileiras. Logo, a cidade carrega além de sua importância histórica, 
características que lhe conferem uma paisagem única e particular.

Apesar do potencial turístico já reconhecido pelo poder público municipal, a economia do município não se ampara nesse aspecto. Sendo 
hospedagem e alimentação responsáveis por empregar apenas 7,2% da população economicamente ativa urbana. (relatório do IPHAN, página 10).

2 A Preservação E O Urbanismo

A preservação de conjuntos urbanos é amparada por alguns instrumentos na forma de incentivos fiscais, inventários, vigilância, e o próprio 
tombamento, que já foi citado anteriormente, e se trata do instrumento mais tradicionalmente aplicado e conhecido no Brasil, mas que se deve 
reforçar, nem sempre é o mais adequado para a preservação. (BERTOCO; MEDEIROS, sem data)

Segundo Ferreira (2017), aquilo que é considerado como patrimônio pelos municípios não deve ser mensurado ou classificado a partir de 
uma legislação generalista, principalmente quando o patrimônio está configurado pela expressão da cultura e tradições regionais e neste sentido, o 
Plano Diretor pode servir como um instrumento que promove a universalização do patrimônio histórico nos pequenos municípios. 

O Plano Diretor é definido pelo Estatuto da Cidade (2001) como o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 
Dessa forma, o Plano Diretor pode se tornar um instrumento de preservação à medida que ele reconhece o patrimônio do município através de 
seu diagnóstico e prevê diretrizes voltadas para a preservação do patrimônio histórico, cultural, artístico, natural e arquitetônico do seu território. 
(FERREIRA, 2017)

A sustentabilidade das ações de preservação do patrimônio cultural depende da integração dos instrumentos de planejamento, gestão e pre-
servação. (BERTOCO; MEDEIROS,201-) Neste sentido, o Plano Diretor pode se tornar um instrumento que promove a articulação e o diálogo 
para essa gestão integrada. 

3  O Plano Diretor 20/2008

O Plano Diretor do município de Antonina, lei 20/2008, foi elaborado em atendimento a Lei Federal nº 10257/2001 do Estatuto da Cidade 
e ao Decreto Estadual nº 2.581/2004. O instrumento estratégico e de caráter normativo apresenta condutas, diretrizes e regulamentações tendo 
como objetivo promover o ordenamento e desenvolvimento do município, sendo determinante para todos os agentes públicos e privados que nele 
atuam. Teve seu processo de elaboração promovido pelo Núcleo de Gestão Municipal que foi formado por técnicos administrativos sob consultoria 
e coordenação da empresa SOMA – Soluções em Meio Ambiente. 

Entre seus objetivos básicos está a proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural, urbanístico e paisagístico, e entre seus instrumentos 
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gerais o tombamento de imóveis, conjunto de imóveis ou de mobiliário urbano. Essa é a única menção feita ao tombamento no corpo da lei, que 
será citado novamente somente na tabela de diretrizes e proposições, nos anexos. 

Para a análise da aplicabilidade dos instrumentos de planejamento no município, serão considerados os instrumentos que no corpo da lei 
20/2008 foram descritos como aplicáveis a fim de garantir a preservação do patrimônio e suas respectivas leis complementares, que são: o direito 
de preempção (lei 30/2008), operação urbana consorciada (lei 27/2008),  transferência do direito de construir (lei 28/2008), estudo de impacto de 
vizinhança (EIV) (lei 31/2008). Serão consideradas também as diretrizes e ações propostas nos anexos do Plano Diretor de 2008.

O Direito de Preempção (Art.9) é definido como a “preferência ao Poder Público na aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onero-
sa entre particulares” sempre que o município buscar, dentre outras, a proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. Quanto a 
este instrumento, além de constar em que situações ele pode ser utilizado, há a lei complementar 30/2008, que define as condições nas quais será 
realizada a operação e apresenta como anexo uma tabela com os imóveis cujo município possui interesse. 

A Operação Urbana Consorciada, segundo o Art. 12, é um conjunto de intervenções e medidas com participação da iniciativa privada, 
proprietários, moradores e usuários, coordenadas pelo Poder Executivo Municipal, com o objetivo de promover melhorias sociais e valorização 
ambiental. Uma das intervenções previstas pelo Plano Diretor é a recuperação do patrimônio cultural. O Plano detalha que cada operação urbana 
consorciada deverá ser aprovada em lei específica e que deverá acompanhar um plano, contendo no mínimo: definição da área a ser atingida, o 
programa básico de ocupação da área, o programa de atendimento econômico e social para a população que será diretamente afetada pela opera-
ção, as finalidades, o estudo prévio de impacto de vizinhança e uma forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com repre-
sentação da sociedade civil. A lei complementar 27/2008 autoriza que o prefeito do município realize Operações Urbanas Consorciadas mediante 
lei específica para cada operação.

A Transferência do direito de construir é colocada pelo Plano Diretor (Art. 15) como o direito de exercer em outro local, o potencial cons-
trutivo previsto na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Municipal, quando não pode ser exercido no imóvel de origem. Será autorizada 
por lei municipal específica quando dentre outros, o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural e for 
necessário para fim de preservação. Nestes casos, as transferências serão efetuadas para a Zona de Uso Turístico 2, sendo coeficiente máximo esti-
pulado na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo. A lei complementar 28/2008 especifica que este instrumento será utilizado exclusivamente 
em situações cujo o imóvel esteja classificado como Unidade de Interesse de Preservação (UIP). 

O Estudo do Impacto de Vizinhança (EIV) é um instrumento urbano contido no Art. 19 e consiste num documento técnico necessário para 
obter as autorizações de construção, ampliação ou funcionamento de empreendimentos, visando assegurar a qualidade de vida dos moradores da 
zona urbana. A lei 31/2008, complementar ao Plano Diretor, dispõe sobre os casos nos quais será requisitado o EIV, sobre as questões que devem 
ser analisadas e define que caberá a Secretaria de Obras e Planejamento e ao Conselho de Desenvolvimento Municipal a apreciação e aprovação 
do documento.

O Plano Diretor apresenta ainda capítulos que dizem respeito à função social da propriedade, ao planejamento municipal, às políticas de 
promoção do desenvolvimento econômico, às políticas de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos e às políticas institucionais. Com rela-
ção a função social da propriedade, o Art. 26 apresenta as situações nas quais a propriedade não cumpre sua função social, se enquadrando nesta 
situação o imóvel que estiver abandonado e/ ou em ruínas e sem tentativa de dar uso social à propriedade há mais de dois anos. 

O capítulo V, seção I, que se refere ao sistema municipal de planejamento atribui a responsabilidade de promover a política de preservação 
do patrimônio histórico, artístico e natural do Município à Secretaria Municipal de Obras e Planejamento, que deve “elaborar estudos, pesquisas, 
planos, projetos e programas, captar recursos para a implantação de programas dos órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura 
Municipal de Antonina”. 

O capítulo VI referente às políticas setoriais define que elas fazem parte dos desdobramentos do Plano Diretor e que seus detalhamentos 
constam nas tabelas de “Diretrizes e proposições”, anexas à lei. Em termos gerais, são apontados de forma mais objetiva quais serão os princípios 
e diretrizes inerentes ao Plano, as diretrizes relacionadas à preservação do patrimônio histórico e paisagístico serão definidas com maior precisão 
na tabela anexa.  

Além das leis complementares referentes a instrumentos urbanos já mencionados neste trabalho, deve-se inserir considerações a respeito 
das seguintes leis: Lei de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo Municipal (22/2008); Lei de Parcelamento do Solo Urbano (21/2008); Código 
de Obras (25/2008); Código de Posturas (26/2008) e a Lei do Sistema Viário (24/2008).

A Lei de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo Municipal (22/2008) propõe um macrozoneamento do solo urbano e rural, no qual a ma-
crozona urbana é subdividida no zoneamento. O Art.28 define o Setor Histórico como: 
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“Setor Histórico (SE) - é a área equivalente ao Centro Histórico tombado municipalmente e região de entorno, sendo a parte mais antiga e conso-
lidada da cidade, onde predominam importantes equipamentos institucionais do Município, como a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, 
Hospitais, Escolas, Teatro e a Rodoviária.” (PLANO DIRETOR DE ANTONINA, 2008)

A este setor, cabe a vocação de garantir a manutenção de sua diversidade de usos de médio porte e a aprovação de alterações de edificações 
deve levar em consideração a valorização dos parâmetros urbanísticos.

O código de obras (25/2008) tem por objetivo orientar os projetos e a execução de edifícios no município, assegurando que padrões mí-
nimos de segurança e salubridade sejam atendidos e promovendo melhorias quando for necessário. Deve-se chamar atenção ao último item do 
artigo 6º que define que projetos com até 70 m² podem ser analisados apenas de acordo com parâmetros de recuo, do alinhamento, afastamento das 
divisas, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e altura permitida na Lei de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo Municipal. O artigo 
37º define como obras de transformação ambiental os serviços de demolição predial em edificações que façam parte do patrimônio cultural da 
comunidade e descreve no artigo 38º que o município regulamentará as obras de transformação ambiental de forma a compatibilizar os interesses 
do município aos demais poderes públicos. 

O Código de Posturas (26/2008) apresenta uma única menção à preservação histórica e paisagística, e diz respeito a proibição à colocação 
de anúncios ou cartazes quando os mesmos possam prejudicar os aspectos paisagísticos e monumentos históricos e tradicionais. 

A lei de parcelamento de Solo Urbano (21/2008) não apresentou qualquer menção ao patrimônio histórico e paisagístico de Antonina.

Nos anexos do Plano Diretor é apresentada a Tabela de Diretrizes e Proposições (figura 1, figura 2 e figura 3), que está subdividida em 
diretriz principal, diretriz, metas, ações, prazo e responsáveis. Os prazos apresentados são distribuídos entre curto (período de 0 a 2 anos), médio 
(0 a 5 anos) e longo (0 a 10 anos), sendo esse o tempo máximo para a aplicação da diretriz, contado a partir da aprovação da Lei do Plano Diretor 
Municipal de Antonina. Neste trabalho serão abordadas as ações referentes à diretriz de Patrimônio.

Figura 01

Fonte: Plano Diretor de Antonina (2008)
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Figura 02

Fonte: Plano Diretor de Antonina (2008)

Figura 03

Fonte: Plano Diretor de Antonina (2008)

As primeiras ações da diretriz referente ao patrimônio dizem respeito à criação de um Departamento ou Secretaria do Patrimônio Histórico 
e Artístico, à destinação de imóveis sem uso em posse da prefeitura para a instalação desta secretaria e à aquisição de mobiliários e equipamentos. 
Esta diretriz estava prevista para realização em um período curto, ou seja, até 2 anos. 

A segunda meta apresentada trata sobre a criação de um Sistema de Cadastro das UIP’s. As ações referentes a essa meta consistiriam no le-
vantamento arqueológico, arquitetônico e social de imóveis passíveis de se tornarem Unidades de Interesse de Proteção (UIP’s) e seu gerenciamen-
to, assim como a categorização desses imóveis de acordo com um grau de tombamento e definição de normas e regras quanto às ações permitidas 
para cada grau. A criação deste sistema serviria de base para a gestão do território, o monitoramento do estado de conservação das edificações e a 
adequada aplicação dos instrumentos urbanos no Setor Histórico, como a demarcação de imóveis cujo município possui interesse pelo direito de 
preempção (BATISTA et al., 2018)

 A terceira meta foi definida como “Ordenamento e Uso e Ocupação dos equipamentos públicos de transporte coletivo no Centro Históri-
co” cujas ações correspondiam a aquisição de um lote específico para a implantação de uma nova Rodoviária Intermunicipal e Terminal Urbano 
Intermodal e destinação da sede antiga da Rodoviária como Terminal Urbano para micro-ônibus e para implantação de equipamentos e serviços 
públicos. 

Os “programas urbanísticos no centro histórico” foram colocados na quarta meta da tabela de diretrizes e proposições, com previsão de 
execução a longo prazo e dizem respeito a um conjunto de ações a fim de melhorar a infraestrutura no centro do município. Nesta meta estão pre-
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vistas as seguintes ações: 

Priorizar o centro para a implementação de saneamento, tratamento de esgoto e abastecimento de água, adoção do sistema de rede subterrânea para 
energia, iluminação e telefonia; sinalização dos imóveis e bens de acordo com as normas de sinalização Paraná Turismo; adoção de rede wifi nos 
equipamentos e locais de órgãos públicos municipais; a busca por parcerias PÚBLICO PRIVADO (PPPs) para reativar a linha férrea com intuito 
turístico; a implantação e urbanização dos aterros (Mercado Municipal e Ruínas) e concessão de serviços de interesse turístico (gastronomia e lazer) 
e a aquisição dos imóveis conhecidos como Ruínas próximos à Praça Feira-Mar, para a implantação de equipamentos e serviços públicos de auxílio 
ao setor histórico do Centro (lazer, ponto de informação, gastronomia, possível PPPs). (ANTONINA, 2008)

A última diretriz da categoria Patrimônio, denominada “Instrumentos, políticas e postu-
ras para o gerenciamento das UIP’s” tem por objetivo garantir que as Unidades de Interesse de Preservação
 do município terão sua preservação assegurada, através da exigência de levantamentos técnicos sempre elaborados por profissionais da arquitetu-
ra, arqueologia e sociologia e da aplicação dos instrumentos urbanísticos. Uma das metas também prevê a capacitação de mão de obra na área de 
restauro, que deveria ser promovida através de cursos técnicos em conjunto com instituições públicas e privadas. 

Interpretação Da Realidade 

A primeira consideração a ser feita a respeito do Plano Diretor de 2008, é que os instrumentos e diretrizes propostos na Lei são coerentes 
com a preservação do patrimônio cultural de Antonina, mas não são suficientes para garantir a salvaguarda do centro histórico. Nota-se que o 
Plano Diretor não atribui a devida importância à preservação do patrimônio, considerando se tratar de um município cuja importância histórica e 
paisagística é nacionalmente reconhecida, poucas são as menções à preservação do patrimônio no corpo da lei e nas leis complementares, e quando 
citada, é de forma genérica e pouco detalhada. 

O Direito de Preempção é previsto, no entanto, a tabela apresenta uma quantidade pequena de imóveis localizados no Setor Histórico. Essa 
tabela poderia ser ampliada uma vez que o levantamento e cadastramento das UIP’s seja realizado. 

Não foi identificada nenhuma lei regulamentando operações urbanas consorciadas específicas, o que indica que nenhuma foi realizada 
desde a publicação do Plano Diretor. Ressalta-se que a operação urbana consorciada pode ser um instrumento para a promoção da revitalização 
de espaços degradados ou arruinados, mas constata-se uma maior preocupação no que se refere ao controle dos impactos provocados pelas inter-
venções urbanas que possam ser efetivadas, uma vez que as operações implicam em mudanças significativas socioespaciais do território (TOU-
RINHO,2017). Portanto, os instrumentos urbanos que serão aplicados, os objetivos da transformação e o impacto na comunidade local devem ser 
estabelecidos e analisados previamente. 

A transferência do direito de construir é um instrumento concebido como uma forma de compensação aos proprietários de imóveis que por 
motivo de interesse histórico, não podem atingir o coeficiente ou densidade básico estabelecido para o território urbano (SANTIN; MARANGON, 
2008). Nota-se através do mapa (FIGURA 04) que a Zona de Uso Turístico 2 destinada para a transferência do direito de construir está localizada 
numa região sem infraestrutura urbana consolidada, como estrutura viária, rede de eletricidade e saneamento básico, equipamentos públicos, como 
pode ser observado na figura 05, não despertando interesse para investimentos e novas construções.

Figura 04

Fonte: Paraná Interativo, editado pelo autor (2018)
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Figura 05

Fonte: Google Maps (2018)

Dentre os casos cujo Estudo do Impacto de Vizinhança é obrigatório, não foi identificado nenhum relacionado às zonas de preservação 
histórica e paisagística e área envoltória. Sobre esse instrumento, em 2017 o Programa Nacional de Capacitação das Cidades, promovido pelo 
Ministério das Cidades, publicou um caderno técnico de regulamentação e implementação. O volume destaca a importância do EIV para empreen-
dimentos localizados no entorno de bens isolados ou conjuntos tombados e recomenda que mesmo que a arquitetura do empreendimento esteja 
compatível com a escala da cidade e da vizinhança, os impactos provenientes da implementação da obra, como movimentação de terra, logística 
da construção, sistema viário, entre outros, devem ser considerados na análise. 

A Lei de Zoneamento e Uso do Solo não identifica quais parâmetros urbanísticos devem ser levados em consideração para aprovação de 
projetos de restauro, reforma ou construção no setor histórico. Posteriormente o tombamento do IPHAN estabeleceu alguns parâmetros, no en-
tanto, deveriam existir parâmetros municipais para dar suporte aos técnicos municipais na gestão e salvaguarda do patrimônio a nível municipal. 

O Código de obras não insere o critério de que edifícios no Setor Histórico deveriam atender a parâmetros específicos, deixando ao respon-
sável técnico encarregado a correta aplicação das leis e posturas necessárias, o que permite que interpretações diversas sejam feitas. No relatório 
apresentado pelo MP, foi recomendado que seja inserida na referida lei uma restrição mais clara quanto a aprovação de qualquer tipo de constru-
ção no Setor Histórico e área envoltória, a fim de que exista um controle maior sob projetos que possam causar impactos na paisagem cultural do 
município. 

O Código de posturas coloca como necessária uma licença para publicidade e propaganda, mas não detalha os critérios para aprovação da 
publicidade quando colocada em edifícios do setor histórico, que deveriam ser específicos e mais rigorosos que nas demais zonas do município. 

No que diz respeito às diretrizes, identificou-se que nos 10 anos seguintes a publicação da lei municipal, nenhum dos itens previstos foi 
executado. Observa-se que a primeira ação relacionada à diretriz de criação de um departamento específico para a preservação do patrimônio 
histórico e artístico estava incompleta, uma vez que não apontava a qual secretaria estaria vinculado o departamento e também não definiu quais 
profissionais iriam compor o respectivo corpo técnico. 

A recomendação feita por Batista et al. (2018) foi de que dentre esses profissionais existam arquitetos e urbanistas com conhecimentos 
específicos na área de preservação. A lei 02/2008 altera a lei estrutural administrativa de 06/2001 instituindo a Secretaria Municipal de Turismo 
e Cultura e definindo como uma de suas atribuições no inciso X, “Proteger o patrimônio cultural histórico e artístico do Município”. Porém, cabe 
à Secretaria de Planejamento e Obras atribuições como “Analisar e deferir os pedidos de Alvará para construções, reformas ou demolição de pré-
dios”, atribuição de grande importância no que diz respeito à preservação do patrimônio. Portanto, o recomendável seria a criação de uma única 
Secretaria que concentrasse todos os interesses relacionados à preservação do patrimônio. 

Sobre a meta referente à segunda diretriz, da criação de um sistema de cadastro das UIP’s, Batista et al. (2018) verificou que este quadro de 
diretrizes trata os conceitos de “tombamento” e “classificação como Unidade de Interesse de Proteção” como sinônimos, embora não correspon-
dam, uma vez que o tombamento é uma lei mais restritiva e a classificação como UIP’s se trata de uma medida mais permissiva. No entanto, não 
foi identificada nenhuma legislação de tombamento municipal e nem de Unidade de Interesse de Proteção. Logo, deveria preceder a esta meta uma 
outra que previsse a elaboração da Lei de Tombamento pela Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico em conjunto com a definição das UIP’s. 

A terceira diretriz, relacionada ao ordenamento do solo, tinha como uma de suas metas a implementação da rodoviária intermunicipal num 
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determinado terreno triangular. Visitas técnicas no local identificaram que a atual rodoviária promove um tráfego pesado e desproporcional ao 
Setor Histórico, tendo sido inclusive coletadas reclamações dos motoristas sobre a limitação do sistema viário antigo de comportar as manobras 
necessárias dos ônibus. Não foi identificado também o terreno ao qual a diretriz se referia para o equipamento, dado que os anexos do Plano Diretor 
não foram disponibilizados pelo Poder Municipal. 

Por fim, a última diretriz estabelecida no Plano Diretor na categoria Patrimônio, denominada “Instrumentos, políticas e posturas para o 
gerenciamento das UIP’s”, que apresentou uma série de recomendações a fim de garantir a boa gestão das Unidades de Interesse de preservação, 
não teve suas ações executadas.

Considerações Finais 

Considerando este um Plano Diretor de um município cuja preservação do patrimônio possui relevância a nível nacional, o instrumento 
deveria abordar a preservação como característica prioritária na fundamentação de todas as suas legislações. A preservação histórica e paisagística 
deveria, por exemplo, ser a premissa para a definição da lei de sistema viário, garantindo que vias de grande fluxo não cruzassem o Setor Histórico 
do município.  A partir desta abordagem preservacionista que os demais instrumentos urbanos deveriam ser definidos e previstos no Plano Diretor. 

Foi observado que os anexos das leis complementares não possuem os mapas citados, o que dificultou a análise da legislação. Reconhece-se 
que por se tratar de um município pequeno, o orçamento é reduzido, o que prejudica a implementação de todas as ações previstas nas diretrizes 
do Plano Diretor. No entanto, deve-se priorizar a instituição da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico, uma vez que as ações seguintes 
poderiam ser desenvolvidas por este corpo técnico.

Foi possível identificar que embora o Plano Diretor apresente um diagnóstico coerente do conjunto histórico urbano, as diretrizes e legisla-
ções propostas pelo instrumento não se mostram condizentes com os problemas identificados. O estímulo ao desenvolvimento econômico através 
do turismo, por exemplo, é apresentado como a solução genérica para diversas problemáticas locais, entre elas a preservação do patrimônio. Não 
foi identificado nenhum incentivo à participação da comunidade nas ações de preservação do município, característica que pode contribuir para o 
desinteresse da comunidade em zelar pelo seu patrimônio.

As conclusões apresentadas pelo Plano Diretor mostraram-se superficiais diante da complexidade de garantir a preservação do patrimônio 
urbano, contribuindo para os resultados limitados desse instrumento no âmbito patrimonial no período analisado. Por fim, observa-se com a análise 
do Plano Diretor de Antonina que este instrumento possui grande potencial como ferramenta técnica e jurídica de promoção da preservação do 
patrimônio edificado. Todavia, a forma como está estruturado não priorizava esse objetivo e por isso seu impacto é limitado e suas contribuições 
são genéricas e pouco eficazes.
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DIREITO À CIDADE COMO DIREITO AO PATRIMÔNIO CULTURAL? GRAFISMOS DE UMA CIDADE CO-
LONIZADA PELA ORDEM

Lucas Ramos de Oliveira Santos1

Gustavo André Pereira de Azevedo2

Resumo

Muito se discute sobre as diferenças e os propósitos que envolvem cada tipo de manifestação cultural impressa nos muros das cidades. O Brasil é 
o único país do mundo em que a legislação diferencia duas categorias de intervenções visuais no espaço urbano de maneira dicotômica. Por con-
seguinte, somente se a manifestação cultural se der em compatibilidade com as regras inscritas no art. 65, §2º, da Lei de Crimes Ambientais (Lei
9.605/98), é que tal grafismo será considerado para lei como grafite. Ao ser assimilada de forma antropofágica pelo Direito, corre-se o risco de que
uma manifestação cultural seja degenerada pelos minuciosos parâmetros legais, ou até mesmo transformada em algo diferente do que essencial-
mente era. A partir disso, pretende-se refletir, em um primeiro momento, qual a essência da manifestação cultural imanente ao grafite e quais as
implicações que advêm de uma permissão para sua prática que, simultaneamente, restringe tal manifestação cultural. Em um segundo momento,
pretende-se refletir se seria possível e apropriado que a manifestação cultural do grafite fosse objeto da proteção estatal, a partir dos mecanismos
dispostos pelo direito do patrimônio cultural, considerando que determinada manifestação cultural que venha a ser tutelada possa não representar
mais a essência do próprio grafite, justamente por ter de se submeter aos parâmetros da lei. Para tanto, a vertente metodológica a ser adotada na
presente pesquisa é a jurídico-sociológica, pois propõe-se compreender a relação dos fenômenos sociológicos e o fenômeno jurídico, uma vez que
este trabalho não se preocupa apenas com a eficiência das relações normativas, mas com sua eficácia e efetividade.

 Introdução

A preservação do Patrimônio Histórico e a prática de patrimonialização são temas essencialmente complexos. Tais temáticas estão natu-
ralmente avessas à formulações simplistas sobre o que, quando e como se deve patrimonializar, já que exigem tratativas transdisciplinares, que 
perpassam pela seara artística, histórica, jurídica, dentre outras. Sendo assim, ao definir a prática do grafite como objeto de estudo para se pensar 
tal patrimonialização e preservação, cria-se um novo mundo de ideias as quais iremos discorrer ao longo do texto. Inicialmente, faz-se importante 
definir que a defesa desse artigo se pauta por uma patrimonialização ou preservação que necessariamente conclame a esfera pública social, de 
forma a envolver ativamente aqueles que serão atingidos com tais medidas, respeitando as especificidades locais e os desejos de um movimento 
cultural, em prol de uma representatividade efetiva. 

Desta forma, ao relacionarmos a arte urbana com a política patrimonialista encontramos, em um primeiro plano, um conflito a ser resolvido: 
como a essência transgressora e contestadora pode dialogar com a permissão jurídica dessa manifestação cultural? E em um segundo plano, seria 
possível que o estado protegesse tal manifestação de forma a preservá-la como ela realmente é dentro de uma política patrimonialista? Diante 
de tais proposições e do reconhecimento do grafite e da “pixação3” como práticas indissociáveis a qualquer espaço minimamente urbano, se faz 
necessário entender melhor como esse espaço se organiza e qual o papel que essas manifestações culturais desempenham no ambiente. Somente a 
partir desse panorama será possível compreender qual a relação dos sujeitos com esse espaço e como ela se deu através das diversas transforma-
ções socioeconômicas acarretadas pela industrialização. 

1 Bacharel em Direito pela UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto), pesquisador do NEPAC e oficial do Ministério Público de Minas Gerais.
2 Graduando em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, cursando Programa de Formação em Artes na FAOP e bolsista de Iniciação Científica pelo 
programa PIP da UFOP.
3 Para além da conduta qualificada como crime, existe uma espécie particular de pichação, que, no intuito de se destacar frente à generalidade de escritas não autorizadas 
presentes no meio urbano, os próprios “pixadores” a intitularam como “pixação”, trocando o “ch” pelo “x”. As palavras “pixo”, “pixação” e “pixador” não são encontradas no 
dicionário. Tratam-se, portanto, de neologismos criados propositalmente para destacar uma forma única de intervenção visual no espaço urbano. Desta forma, pode-se afirmar 
que a “pixação” com “x”, da sua grafia até a sua prática, é um movimento, uma manifestação humana que se estabelece e se promove por meio de desacordos. Desacordos 
ortográficos, estéticos, jurídicos, e éticos. É um dissenso pautado pela transgressão, que personaliza o ato de “pixar”, o praticante e o grupo ao qual, por meio da atitude 
subversiva, ele passa a pertencer. O resultado desse conjunto de elementos é o “pixo” em si, representação visual inscrita nos muros da cidade que simboliza muito mais que 
uma mera pichação, em seu sentido jurídico-penal; é a formação de uma espécie de contracultura, por reunir elementos peculiares de uma manifestação cultural marginal.
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O Espaço Urbano, Projetos Políticos e Expressões Culturais

O grafite e a “pixação” são práticas relativamente antigas e crescentes, tanto nas grandes metrópoles quanto em pequenos espaços urbanos, 
e ao abordar o seu exercício nesses locais, considerando a perspectiva de Henri Lefebvre, a cidade se torna mais do que um simples território dos 
acontecimentos (LEFEBVRE, 2008, p.12). Lefebvre identifica a cidade como uma obra de criação humana que tem um funcionamento propria-
mente orgânico. Esse funcionamento é ditado pelo seu “valor de uso”, já que espaços públicos, como praças, parques e vias públicas, estão (ou 
deveriam estar) igualmente acessíveis para atender aos cidadãos. Sendo assim, a comunidade inserida em um local constrói organicamente o modo 
de vida que ali decorre. 

Naturalmente, quando essa comunidade expande suas relações para além dos limites da sua localidade, surge, na observação feita por 
Lefebvre, outro organismo de regulação própria, a “rede de cidades”. A sua regulação é inicialmente ordenada por uma divisão (social, técnica e 
política) do trabalho e é amplamente acelerada pelo processo da industrialização, que proporciona a expansão e a transformação de diversas cul-
turas e modos de vida. A partir dessa rede, podemos identificar uma variedade de identidades regionais interligadas por uma unidade identitária 
centralizadora a qual chamamos de Estado. Porém, diante da divisão de trabalho e da característica centralizadora (e acumuladora) dos grandes 
polos, se formam grandes metrópoles, que normalmente se tornam a capital do Estado. Esse é o principal “lócus” do objeto de estudo deste texto, 
por concentrar uma maior quantidade de fenômenos e características que afloram o surgimento de uma manifestação cultural do porte do grafite.

Desde a sua origem, o grafite naturalmente se desenvolveu em espaços profundamente urbanos, sendo estes caracterizados pela disputa, 
pela centralização e pela acumulação (de riquezas, poder e de pessoas). Características como essas reforçam as desigualdades socioeconômicas e 
proporcionam diversas experiências de vida comunitária em uma mesma cidade, o que gera conflitos e disputas. 

É possível entender, através das disputas, a luta de classes acontecendo, onde os detentores dos meios de produção se sentem ameaçados e 
os populares se sentem lesados, tornando a cidade um grande local de tensão e mutação constantes, pois ao mesmo tempo em que se vê nos mo-
vimentos sociais a expressão da insatisfação, pode se perceber a forte relação de pertencimento com a cidade. De outro lado, por parte dos deten-
tores do capital pode se interpretar uma forte relação com a cidade na apreciação estética das regiões mais ornamentadas. Portanto, a sensação de 
pertencimento à cidade é determinada por uma paixão dualista4. É nesse contexto (mais especificamente em São Paulo) que o grafite e a “pixação” 
tomaram grandes proporções midiáticas através das ações políticas da gestão municipal feitas por João Dória, que assim como os prefeitos ante-
cessores, combate a essência de tais manifestações culturais ao reprimir os que a praticam e ao apagar murais, “pixações”, grafites, dentre outras 
formas de expressão, sobretudo as situadas nas principais vias da megalópole.

O ex-prefeito de São Paulo João Doria conseguiu promover sua imagem, durante o período de campanha e após sua eleição, ao direcionar 
grande parte do seu discurso contra a “pixação” e o grafite em São Paulo, cobrindo de cinza os locais que haviam sido intervindos e promovendo 
outras ações de higienização urbana em nome do projeto “Cidade Linda”. Apesar das ações agradarem ao paulistano que se sente exposto diante da 
prática de grafismos nos muros, prédios, portas de loja, marquises e patrimônios públicos, especificamente o grafite conquistou uma grande parcela 
das populações urbanas ao espalhar pela cidade uma gama de cores e de possibilidades de ressignificações dos espaços pintados de cinza. A partir 
da apreciação do grafite existe uma possibilidade de um cotidiano menos violento e monótono. Ações de repressão à sua existência são ineficazes 
não só por não conseguirem reprimir essa expressão cultural, mas também por não atingirem somente quem está inserido nessa prática, retirando 
dos admiradores uma série de direitos à fruição e participação comunitária da vida cultural urbana. 

Diante de tal complexidade temos de considerar que, assim como acontece com todo projeto político urbano pensado sem a devida atenção 
à opinião pública e aos direitos à cidade, houve duras críticas e reações às ações de limpeza dos grafites, levando diversas pessoas e instituições a 
pensarem formas de proteção dos grafismos. O discurso de proteção aos grafites é válido por um lado, pois para além do valor de beleza que agrega 
à cidade, o grafite diz muito sobre a vida do local que está inserido. E a partir de um estudo minucioso e atencioso, entendendo a escrita como uma 
prática humana histórica de registro vinda do período paleolítico, podem ser extraídos diversos diálogos para melhor compreender como funciona 
esse organismo que chamamos de cidade e a vida que ali se instala.

Para além, teoricamente, a efemeridade do grafite se torna argumento para defender tanto a naturalidade de sua destruição quanto a natura-
lidade de sua realização, mas diante da sua complexidade e capacidade de interação com a vida urbana, o argumento que torna natural sua destrui-
ção, a depender da perspectiva utilizada, esvazia-se de sentido, assim como não faz sentido se defender a destruição de pinturas rupestres e outros 
registros artísticos. Por outro lado, algumas das formas de proteção dos grafites e “pixações” pensadas por seus admiradores criaram uma proble-
mática que se dá através do paradoxo jurídico e teórico que compreende o grafite apenas como obra de arte, obscurecendo sua prática cultural. 

É provável que o grafite seja considerado um bem cultural vocacionado à fruição coletiva. Sendo assim, sua proteção encontraria respaldo 
no próprio Direito, previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de todo homem participar livremente da vida cultural da comunidade 
e de fruir as artes. Desta forma, o direito cultural ao grafite conteria dupla dimensão: o direito de grafitar e o direito de apreciar e fruir os grafites, 

4  Foi possível identificar essa relação de amor e ódio com a cidade ao visualizar algumas semanas atrás uma frase “pixada” em um muro da região central de Belo 
Horizonte que dizia: “BH: eu odeio, mas vim de lá”. Por mais que os indivíduos estejam insatisfeitos com a sua cidade, ali constroem relações sociais, memórias e outros 
afetos, que por sua vez criam um apego ao local.
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implicando ambos no dever estatal de promoção da cultura e de oferta de políticas e serviços que garantam a fruição dos direitos culturais.

Ocorre que o “direito de grafitar”, que é o que possibilita a própria existência do grafite nos muros da cidade, é balizado por parâmetros 
jurídicos artificiais, isso porque tão parâmetros por não advêm da própria manifestação cultural do grafite, e sim das concepções jurídicas sobre 
tal manifestação cultural. Eis a problemática: somente o grafite que se amolda aos parâmetros legais seria considerado um bem cultural objeto de 
proteção? Já o grafite não autorizado, ou o que a lei considera propriamente como uma pichação, não estaria a salvo da degradação e destruição, 
uma vez que seria contraditório preservar algo que nasceu ilegalmente?

É importante anunciar o inerente conflito que existe no caso em tela entre liberdade de manifestação cultural e o direito à propriedade ou o 
direito ao bem-estar (que seria garantido através de uma paisagem “incólume”), conflito que advém da prática de grafismos não autorizados nos 
muros da cidade. Não obstante, para o objeto deste trabalho, mais importante ainda é evidenciar a problemática de se angariar a proteção do grafite 
como bem cultural por meio de uma preservação que se restrinja somente aos grafites autorizados, como se estes tivessem o condão de representar 
a manifestação cultural do grafite. 

A partir de nossa crítica, os grafites autorizados (se somente eles forem considerados) não seriam legítimos a representar toda uma cultura 
que se porta como marginal5. A própria necessidade de autorização deturparia sua essência. Não se questiona, portanto, a legitimidade da prática 
de grafites autorizados, mas sim sua qualidade de representar a manifestação cultural inata a ela, já que cada vez mais o tema da proteção desta 
manifestação é colocado em pauta, o que nos faz questionar a forma como essa proteção deveria ser realizada e se seria condizente com a “práxis” 
do grafite brasileiro.

Pichação: Crime Contra O Quê?

A Seção IV, do Capítulo V, da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) enuncia o ordenamento urbano como bem jurídico tutelado nos cri-
mes de pichação. Ao adentrar no conceito de ordenamento urbano, faz-se fundamental compreender, preliminarmente, o conceito de paisagem. A 
expressão paisagem surgiu no Renascimento, para indicar “uma nova relação entre os seres humanos e seu ambiente, representando a quantidade 
entre a natureza e os olhos do espírito, como comovente articulação entre imagem e pensamento, capaz de provocar sedução ou repulsa” (MAR-
CHESAN, 2008, p. 23). Pode-se dizer, a partir disso, que uma cidade é, fisicamente, a sua paisagem. É o meio ambiente em seu viés “plástico”, 
uma realidade física, integrada por edificações, equipamentos, elementos da natureza e espaços livres (RIBEIRO, 2008).

Ao mesmo tempo em que é alçada ao caráter de bem jurídico merecedor de proteção, a paisagem é dinâmica. “Ela é dinâmica, porquanto 
impossível de ser congelada, estagnada. Nisso a paisagem difere, por exemplo, de um bem cultural material que, tanto melhor sua conservação 
nas condições originais, melhor sua gestão” (MARCHESAN, 2008, p. 25). A paisagem, mesmo aquela composta praticamente por elementos 
naturais, precisa ser livre para operar suas mutações (MARCHESAN, 2008). 

A heterogeneidade é outra característica marcante. “Qualquer que seja a escala enfocada para avaliá-la, paisagem pressupõe sistema, 
elementos díspares reunidos numa composição” (MARCHESAN, 2008, p. 25, grifo nosso). A heterogeneidade se consubstancia não só na diver-
sidade de seus elementos, mas também na complexidade de suas relações. “Tudo interfere na paisagem e na percepção que dela se tem. Assim, os 
meios de tutela desse bem jurídico terão de ser, conforme destaca o especialista italiano De Leonardis, dinâmicos ou de caráter histórico-evolu-
tivo” (MARCHESAN, 2008, p. 25, grifo nosso).

O ordenamento urbano, por sua vez, pode ser encarado, muito antes que um bem jurídico, como:

[...] função pública horizontal que deve condicionar as funções públicas setoriais com a finalidade de corrigir os desequilíbrios territoriais de forma 
a tornar compatíveis os interesses públicos do desenvolvimento econômico e da melhoria da qualidade de vida (PRADO, 2013, p. 324).

De acordo com os manuais, ordenamento urbano significaria a “boa ordem que deve haver na relação entre homem e o desenvolvimento 
racional das cidades, bem como na conservação de aspectos relevantes dos agrupamentos citadinos, respeitadas as regras do Urbanismo” (AN-
DRADE H., ANDRADE J., 2015, p. 51).

De acordo com o art. 65 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), pichar ou por outro meio conspurcar edificação seria uma ofensa 
considerada de relevância penal. Para os efeitos desse tipo penal, “edificação seria o resultado das obras ou atividades de uma construção (casas, 
prédios, arranha-céus, pontes, viadutos etc. são exemplos de edificações), isto é, o todo construído em seu conjunto ou as partes que o compõem: 
paredes, muros, grades etc.” (CONSTANTINO, 2001, p. 208). Assenta-se, portanto, a concepção de que:
5 O termo marginal é colocado para definir a prática do grafite presente nos períodos em que o mesmo não recebia valoração artística. Antes 
de surgir a “pixação” no país, o exercer do grafite estava legalmente associado à ideia de manifestação cultural marginal, e por isso sua essência é 
ser uma contracultura. Com a dimensão que essa manifestação cultural alcançou, sua prática deixa de ter forte presença da marginalidade e passa a 
ocupar novos espaços, inclusive espaços privados como boates e lojas, deixando de corresponder necessariamente a uma prática transgressora de rua.
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[...] o objeto a ser por ele protegido é o meio ambiente artificial, que nas palavras de Nucci, é o lugar em que habitam as pessoas em construções 
artificialmente erguidas. Ou como afirma Silva, área urbana é aquela ordenada para cumprir destino urbanístico, especialmente a edificabilidade e 
a viabilidade (de viário), que não são, por natureza, qualidade do solo (RODRIGUES e MIRANDA, 2012, 152).

Indo além, Prado observa:

[...] o bem jurídico em apreço, ordenação do território – como urbanismo, ordenação urbana, parte integrante daquele – tem caráter autônomo, 
material, e titularidade metaindividual (coletiva ou difusa), que se consubstancia na ordenação correta – racional – do território urbano ou do es-
paço urbanístico, na repartição e na distribuição do solo, como elementos integrantes da sociedade. Daí seu caráter relativamente antropocêntrico, 
porquanto envolve as circunstâncias, condições e fatores referentes ao homem e que o vinculam com o meio em que se desenvolve, fazendo da 
terra e do solo seu eixo operativo. (PRADO, 2013, p. 328, grifo do autor)

Desta feita, a interpretação do art. 65, caput, da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) por parte da doutrina considera diversos conceitos 
heterogêneos como se fossem sinônimos, quais sejam: paisagem, ordenamento urbano, edifícios e meio ambiente artificial. Assim, salvaguardar o 
patrimônio público ou privado em seu aspecto visual seria o mesmo que preservar sua integridade estética. “Cuida-se de proteger aspectos estéti-
cos da geografia humana, a beleza da paisagem urbana representada por suas construções e monumentos contra o seu desfiguramento ou poluição 
visual” (PRADO, 1998, p. 197, grifo do autor).

Assim, a beleza, associada a valores estéticos, seria componente da paisagem e atenderia a um anseio natural do ser humano pelo belo. 
Ajudaria a reduzir o estresse e confortaria emocionalmente os indivíduos (MARCHESAN, 2008). A preocupação, como se viu, não se restringe ao 
embelezamento da cidade. O que mais importa é o significado disso, no contexto de uma regular urbanização, para a promoção da sadia qualidade 
de vida em prol dos membros da urbe.

Se o conceito de paisagem, de maneira geral, parece relativamente “neutro”, ou pelo menos o seu conceito, quanto mais “neutro” seja, 
mais pareça ser apropriado – por se referir a um elemento presente na realidade e alheio a qualquer ideia abstrata do que ele deva ser – os poucos 
conceitos sobre o ordenamento urbano se orientam por predicados que parecem qualificar o conceito de paisagem. Ou seja, se paisagem é algo 
que está posto na realidade, ordenamento urbano é algo a ser alcançado. O primeiro está no campo do ser, e o segundo está no campo do dever ser. 
Uma paisagem urbana não necessariamente será ordenada, mas pelo menos para o Direito, ela deve ser, e nesse ínterim, ela deverá estar adequada 
a certos parâmetros.

 A partir dessa rasa proposta promovida pela legislação, ordenamento urbano poderia significar aquilo que está posto na urbe, por forças na-
turais ou humanas, que se deu à revelia ou em consonância com as determinações legais do poder público. Aquilo que estiver contra as definições 
de “paisagem legal” para o poder público não será considerado ordenamento urbano, e sendo assim, não será objeto de proteção. Ao contrário, 
pelo menos em alguns casos que representem (supostamente) uma extrema ofensa a esse bem jurídico, o que estiver contra as determinações do 
poder público será objeto de criminalização. E aqui se chega ao caso da pichação, conduta e elemento componente da paisagem que foi eleito pelo 
legislador como uma das mais severas ofensas ao ordenamento urbano.

A pichação é considerada pela doutrina ato de vandalismo, orientado por “estranho prazer” (COSTA NETO et al., 2001, p. 362) e capaz de 
desfigurar o aspecto estético de uma edificação a partir de uma manifestação realizada por meio da pintura de traços estereotipados, ininteligíveis, 
grotescos e sem sentido (RODRIGUES, 2015), que representariam verdadeira sujeira, para além da manifestação cultural que ela possa simbolizar 
para certos grupos .

Pode-se perceber a repulsa por tal manifestação no discurso apelativo escrito em um artigo sobre o tema:

Evidentemente que se a cidade e seus mistérios (sic) estiverem ocultos (sic) sob as garatujas e borrões (sic) das pichações, toda a sua simbologia 
estará afetada. Suas belezas arquitetônicas, mesmo a singela harmonia das casas comuns dos bairros simples, estarão comprometidas, dificultando 
as relações homem-cidade e inibindo qualquer sentimento de vínculo, de pertencimento, de autoestima (sic). Como diz Custódio, esse não cuidar 
da cidade desenraiza, assim, os indivíduos que não se reconhecem no meio (SANTIAGO et al., 2016, p. 6).

No mesmo sentido, ÉdisMilaré descreve o ato de pichar:

Falsa manifestação de superioridade, os bandos de pichadores disputam entre si a supremacia, procurando galgar os píncaros dos prédios mais ele-
vados, em locais praticamente inacessíveis e perigosos. [...] Sempre mantivemos especial aversão a este tipo de crime, que não beneficia o agente 
(sic), prejudicando o proprietário do prédio e a coletividade, que vê, entristecida e revoltada, sua cidade embrutecida e emporcalhada. (MILARÉ, 
COSTA JÚNIOR, 2002, pp. 186-187).

A posição de destaque do crime de pichação é excepcional ao ponto de nem mesmo o dano à propriedade privada ser punido tão severamen-
te. Ou seja, se alguém resolver derrubar o muro de uma propriedade privada, o autor do fato será punido criminalmente de maneira mais branda 
que alguém que resolver pichar o mesmo muro. A pena do crime de dano simples é a de detenção, de um a seis meses, ou multa, e a pena do crime 
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de pichação é a de detenção, de três meses a um ano, e multa. Portanto, substancialmente mais severa.

Muito se discute sobre as diferenças que circundam o universo a respeito de cada tipo de manifestação cultural impressa nos muros das 
cidades. É certo que a discussão se instaura muito antes do âmbito jurídico, e vai muito além. Não é incumbência do Direito dizer o que é cultura, 
nem o que é manifestação cultural, apesar de ser ele quem tem o condão de dar status e proteção jurídicas a determinadas manifestações. Caso 
contrário, manifestações culturais como a capoeira, o samba, o culto a algumas religiões de matriz africana, e o próprio grafite teriam permanecido 
como manifestações criminosas, apesar de ainda serem tratadas por muitos como cultura subalterna.

Ocorre que o Brasil é o único país do mundo em que a legislação diferencia duas categorias de intervenções visuais no espaço urbano de 
maneira dicotômica (LARRUSCAHIM, SCHWEIZER, 2014). Como num esforço para selecionar “qual janela quebrada representaria uma ofen-
sa ao bem jurídico e qual janela quebrada não representaria”, o legislador estabeleceu minuciosos critérios para que determinado grafismo seja 
considerado resultado de um crime de pichação. Assim, aos grafites realizados, por exemplo, sem o consentimento do proprietário do imóvel, é 
negado o status jurídico de “grafite”.

Grafite Não Autorizado: Grafite Ou Pichação?

Para o §2º, do art. 65 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) 6, a contrario sensu, constitui crime de pichação o grafite que não for rea-
lizado com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, e/ou que não for consentido pelo proprietário, 
locatário ou arrendatário do bem privado, ou que, no caso de bem público, não for autorizado pelo órgão competente e não tiver a observância das 
posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e 
artístico nacional. Desta forma, a intervenção que se der de acordo com esses numerosos parâmetros será considerada grafite, caso contrário, será 
considerada pichação.

Sem entrar na discussão de ser defensável ou não que pessoas pintem e se manifestem nos muros da cidade sem a devida autorização, o 
que se quer demonstrar é que a noção de proteção do ordenamento urbano se confunde com a noção de proteção da propriedade. Destarte, no 
caso do grafite, não basta que a manifestação seja realizada “com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante ‘manifestação 
artística’” (BRASIL, 1998), limitação que em si já degenera a manifestação cultural, que em sua essência teleológica não tem como fundamento a 
valorização patrimonial. Além disso, pasmen, o grafite (para a lei) só é grafite se for praticado com o consentimento o proprietário, caso contrário, 
é pichação. 

Portanto, tem-se o requisito estético, que é o que, à primeira vista, conforme os conceitos doutrinários sobre ordenamento urbano, parece 
orientar a incolumidade do bem jurídico referido. A este requisito soma-se a necessidade de autorização, pautada inexoravelmente pela vontade 
particular do proprietário7, limite de caráter eminentemente privado, que passa a integrar a concepção do que é um ordenamento urbano apropriado, 
do que é uma manifestação aceitável, e do que no final das contas é considerado belo. Ou seja, a concepção de belo pautada pelo interesse privado 
é determinada, não por se sobressair na diversidade de concepções do que seja belo, mas por ter o condão de, através da opinião do proprietário, 
silenciar as demais concepções do que é belo. Isso parece, de certa forma, contradizer as qualidades de não distributividade, não rivalidade, e não 
exclusão, que devem ser inatas a um interesse transindividual que esteja presente no bem jurídico ordenamento urbano.

Com Rancière(2016, p. 26), apreende-se que “o poder da ‘forma’ sobre a ‘matéria’ é o poder do Estado sobre as massas, é o poder da classe 
da inteligência sobre a classe da sensação, dos homens da cultura sobre os homens da natureza”. Entretanto, e em contraponto à sua criminalização, 
a manifestação cultural presente na pichação e seu autoreconhecimento representariam um “jogo” e “aparência” estética que funda uma comunida-
de nova, isto porque elas seriam “a refutação sensível dessa oposição entre a forma inteligente e a matéria sensível8 que é propriamente a diferença 
entre duas humanidades” (RANCIÈRE, 2016, p. 26).

Diante do exposto, defende-se, novamente, que limitar manifestações culturais pelo parâmetro do que é belo é algo bastante complexo, dada 
a diversidade de concepções de arte subsistentes na sociedade, embora, muitas vezes, o conceito de estética para o espectador dependa do sujeito 
emissor da conduta.  

Além disso, quando a manifestação está sujeita a uma prévia autorização, a sua essência cultural termina por se despir, sendo substituída 
pelo mero padrão e concepção de beleza pautada por quem tem o poder de autorizar. “Dominada por especulações imobiliárias, pela propaganda, 

6 “§ 2o Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que 
consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a 
observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico 
nacional.” [CITATION BRA98 \t \l 1046 ].
7 Ou locatário ou arrendatário do bem privado, assim como enunciado na lei, além do caso do bem público, ao qual o grafite deve ser autorizado pelo órgão 
competente.
8 Conforme Rancière, existe uma distribuição simbólica dos corpos na sociedade – à qual o autor denomina de divisão (ou partilha) do sensível – que separa as 
pessoas em duas categorias: aqueles a quem se vê e a quem não se vê; os de quem há um logos e aqueles acerca dos quais não há logos; os que são “parcela” e os “sem-
parcela” (RANCIÈRE, 1996, p. 36). Para o autor, o logos nunca é apenas a palavra, é também a contagem que é feita dessa palavra, pela qual uma emissão sonora é apta a 
enunciar o justo, enquanto outra é apenas percebida como barulho, que designa prazer ou dor (RANCIÈRE, 1996, p. 36). Portanto, para Rancière, antes do início de qualquer 
discussão, o litígio refere-se à existência das partes como partes, bem como ao duplo sentido do logos, como palavra e como contagem (RANCIÈRE, 1996, p. 39).
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e por uma verdadeira ditadura estética, qualquer cidade é hoje transformada em dispositivo de poder cada vez mais excludente” (TIBURI, 2011, 
p. 39-40). Poder este que advém, em um primeiro momento, no caso em tela, do poder de autorizar, pertencente somente a alguns indivíduos e ao
Estado, o que faz tanto o grafite não autorizado como o “pixo” 9 em si serem considerados para a lei como crime de pichação.

Desta forma, o ilícito penal consiste na infração do dever de observar uma determinada norma, concentrando o injusto muito mais no des-
valor da ação que viola o padrão de segurança (pautado, no caso do crime de pichação, pelas diretrizes inscritas no art. 65, § 2º, da Lei de Crimes 
Ambientais) do que no desvalor do resultado (isto é, ofensa ao meio ambiente urbano em si) – cuja indentificação se dá, muitas vezes, ao bel prazer 
do Estado (o que inclui o Ministério Público e a Administração Pública) e dos proprietários de propriedade privadas. Assim, em vez do tradicional 
elemento de lesão ao bem jurídico, aparece como pressuposto legitimador da imputação a simples desaprovação do comportamento (de prática 
não autorizada) que vulnera um dever definido na esfera extrapenal (MACHADO M., 2005).

Por conseguinte, somente se a manifestação cultural se der em compatibilidade com as regras inscritas no art. 65, §2º, da Lei de Crimes 
Ambientais (Lei 9.605/98), é que o grafite será considerado para lei como grafite. Essa noção, que expressa um verdadeiro nonsense, de configurar 
artificialmente como legítima uma manifestação cultural por meio da lei, é o que acontece, muitas vezes, quando o Direito trata sobre crimes que 
envolvem uma determinada manifestação cultural.

Essa dicotomização não acontece de forma totalmente arbitrária, pois no Brasil a “pixação”, enquanto estética e prática, se desenvolveu a 
ponto de aparentemente se diferenciar do grafite. Aos nossos olhos seria fácil identificar o que é “pixação” e o que é grafite, porém caso alguém de 
outro país vier observar todas as grafias, “pixos”, desenhos e qualquer inscrição feita com tinta, provavelmente irá classificar tudo como grafite. 
É visível que o fenômeno da “pixação” é praticado somente no país, e é sabido que as tags (assinaturas) feitas por grafiteiros de todo o mundo se 
assemelham, mas são diferentes enquanto práticas.  

O segmento de tags dentro do grafite é diferente em comparação com a “pixação” por não ter se desenvolvido em diversas modalidades 
como o “pixo” desenvolveu: rapel, escalada, e marquises, por exemplo, feitos em rolo ou spray. Para além das modalidades que se desenvolveram, 
a “pixação” tem uma sociabilidade própria, um código de conduta e o valor implicado mais na dificuldade da sua execução do que na estética. 
O que é diferente da prática de tags, que consiste em basicamente imprimir uma assinatura na parede. Sendo assim, a “pixação” é um fenômeno 
brasileiro amplamente disseminado dentro da ideia local de grafite. Justamente por ser diferente, mas também por ter nascido dessa cultura quando 
inserida no contexto brasileiro. 

 Tanto na opinião popular quanto no âmbito jurídico o grafite está numa espécie de zona estética fronteiriça, entre o que deve ou não ser 
visto, entre o que deve ou não ser aceito. Dentro do universo do grafite existem algumas nomenclaturas que definem, ainda que de maneira um pou-
co abstrata, os diversos segmentos estéticos. São alguns deles: tags, bombs, pixos, murais, painéis colaborativos, grapixo, streetart, throwup, 3D, 
realismo, caricaturas, stencil e wildstyle. Cada artista se identifica com algum tipo (ou vários tipos) desses segmentos, praticando e aperfeiçoando 
sua técnica nessa prática. A execução de algumas delas, por exigirem uma complexidade técnica ou um grande espaço, dependem de uma autori-
zação para que possam se desenvolver sem risco de qualquer tipo de intervenção. Já outras artes, como os bombs e stencils, podem ser executadas 
rapidamente por não exigirem muita técnica, em comparação com o wildstyle e o realismo, por exemplo. 

Diante da vivência de quem pratica a cultura do grafite ou de quem se envolve através do Hip Hop, não existe espaço para a dicotomia: 
“feio” ou “bonito”. A estética do grafite fica em segundo plano diante da coragem da intervenção e da dificuldade da ação ou da chegada ao espaço 
ocupado pela sua arte. A diferença estética entre os tipos de grafismos perpassa também pelas condições em que a ação é praticada, diferença que 
é acentuada ao se comparar o grafite à “pixação”, sendo esta realizada em locais arriscados ou de grande circulação, que requerem do artista certa 
agilidade. Portanto, diferentemente de uma tentativa de compreensão à primeira vista pautada pela estética, para compreendermos como funciona 
o grafite em sua essência, a ideia é não estabelecer qualquer forma de entendimento hierárquica advindo da estética, já que a prática em si e suas
condições de execução são colocadas em primeiro plano.

Fica pressuposto aqui que é possível também admirar o grafite enquanto arte complexa que emprega uma difícil técnica na sua execução, 
mas vale reforçar que se restringir a esse tipo de compreensão é uma postura simplista perante o entendimento de como o grafite se desenvolveu 
na realidade brasileira. Para tanto, reconhecer o grafite como manifestação cultural implica em diferenciar o que é o grafite aos olhos da estética 
popular e o que é o grafite aos olhos da legislação brasileira. 

Proteção Jurídica De Qual Grafite?

 Como já foi explicitado, o ato de escrever em paredes ou de deixar registros é uma prática histórica e natural do ser humano. Não é sem mo-
tivo a utilização da palavra italiana “graffiti”, que diz respeito à cultura de inscrição em paredes do Império Romano, dando nome à manifestação 
cultural aqui trabalhada.  Porém, o grafite como conhecemos não começou na Roma Antiga, e sim nos subúrbios de Nova York, onde os chamados 

9 Sobre a utilização da terminologia “pixação” e “pixo” com “x”, vide tópico 4.2.
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“writers” escreviam em paredes seu nome ou vulgo10 no spray sem nenhum tipo de autorização. O contexto de popularização do spray nos EUA 
em 1970 facilitou que a cultura se disseminasse, prova disso são os registros do hoje renomado artista Jean Michel Basquiat, que era praticante 
dessa manifestação cultural à época. É possível perceber na origem dessa prática e na sua atual forma uma semelhança determinante para se pensar 
a proteção do grafite pelo Direito, sua essência como cultura de contestação e subversão da ordem. Sendo assim, é compatível com os princípios 
que fundam o direito possibilitar a proteção de uma manifestação cultural desse tipo?

Pretende-se demonstrar com essa abordagem que o Direito pode até se esforçar para regulamentar atividades a fim de dar legitimidade ju-
rídica a certas expressões culturais, como o grafite. Não obstante, a instrumentalização jurídica dessas manifestações inscritas no mundo da vida 
se realiza a duras penas para a própria manifestação cultural, que, no caso do grafite, em sua essência, é carregada de um sentido eminentemente 
político, representando um questionamento à desigualdade do direito à cidade11.

É certo que a política não tem, em sentido estrito, um lugar próprio ou sujeitos pré-definidos. Entretanto, fundamental à noção de política12 é 
o fato dela ser resultado do trabalho de atos de subjetivação realizados em nome da igualdade, que desafiam a ordem em vigor da ação, percepção
e pensamento (PALLAMIN, 2010). Desta forma, pode-se depreender que:

Ela (a política) só existe em atos intermitentes de implementação, sem obedecerem a uma lei geral, mas tendo como operador comum o dissenso. 
Esta noção diz respeito a um processo que cria uma fissura na ordem sensível confrontando a estrutura dada e suas repartições, redesenhando cam-
pos de pertencimento (PALLAMIN 2010, 8).

Em sentido contrário à noção do que é política, ou do que é fazer política, o grafite, ao se amoldar à “lei geral”, compromete seu potencial 
dissensual, uma vez que a criação de “fissuras na ordem sensível” por parte da manifestação cultural do grafite seria incompatível com a lei, que 
representa a estrutura dada a qual o grafite (na forma da lei) passa a fazer parte.

Ao ser assimilada de forma antropofágica pelo Direito, a manifestação cultural acaba sendo degenerada pelas minuciosas exigências legais, 
ou até mesmo transformada em algo diferente do que essencialmente era. Sobre essa instrumentalização, com Foucault, é apropriada a seguinte 
citação, que ao tratar sobre os meios que as sociedades tem para se livrar de um indivíduo perigoso, enunciou:

Há um trecho de Tristes trópicos no qual Lévi-Strauss diz que, para se livrar de um indivíduo perigoso, dotado de força temível e hostil, as socie-
dades acabaram por encontrar apenas dois meios: um consiste em assimilar a substância dessa energia neutralizando tudo o que possa haver nela de 
perigoso e hostil; é a solução antropofágica, em que a absorção possibilita ao mesmo tempo a assimilação e a neutralização dessa força13. O outro 
consiste em tentar vencer a hostilidade dessa força, neutralizado o que nela possa haver de energia; solução inversa, por conseguinte, em que 
se trata não de assimilar a força, mas de neutralizá-la, não de neutralizar a hostilidade, mas de vencê-la e [obter seu] controle. [Trata-se de] 
‘expulsar do corpo social esses seres temíveis, mantendo-os temporária ou definitivamente isolados, sem contato com a humanidade, em estabeleci-
mentos destinados a esse uso’. Essa prática da exclusão é chamada [por Lévi-Strauss] de ‘antropoemia(do grego emein, vomitar)’: controlar 
as forças perigosas de nossa sociedade não é assimilá-las, mas excluí-las. (FOUCAULT, 2015, p. 3, grifo nosso)

Esses meios, quais sejam, “antropofágico” e “antropoemio” estão presentes como um todo na sociedade contemporânea, e são muito bem 
representados, tanto na problemática da criminalização da pichação, como na legalização da grafitagem. Young, remetendo-se à Merton, sugere 
como paradigma da sociedade moderna uma sociedade bulímica, que “devora pessoas vorazmente e depois invariavelmente as expele” (YOUNG, 
2002, p.125). Seria uma sociedade pautada pela condição da “bulimia nervosa”, “compensada por vomição forçada e doses excessivas de laxantes” 
(YOUNG, 2002, p.125).

Conforme desenvolveu Zigmund Bauman (1995), [...] todas as sociedades têm aspectos devoradores e ejetores, [...] se levarmos em consideração 
a claríssima observação de David Cooper de que tais momentos podem existir ao mesmo tempo em instituições diferentes numa sociedade dada. 
(YOUNG 2002, 92).

No cenário contemporâneo defendido pelos estudiosos da criminologia cultural, as autoridades legais e morais operam dentro de uma 
“estética de poder” definindo o certo e o errado e a conveniência da arte pública – de estilo apropriado aos seus próprios olhos – condenando e 
criminalizando a arte controversa14.
10 Vulgo seria equivalente ao pseudônimo utilizado pelos grafiteiros ou “pixadores”.
11 Isto é, desigualdade no poder de influência do aspecto estético da paisagem, o que remete a diversas outras desigualdades, algumas mais evidentes, como a 
desigualdade na posse e propriedade dos bens que compõem o ordenamento urbano, e outras que compõem o pano de fundo da questão, que são as desigualdades sociais, 
econômicas e culturais, no que tange, no caso deste último, à disparidade na valorização e reconhecimento das expressões culturais de grupos marginalizados.
12 Jacques Rancière propõe nomearmos o que geralmente consideramos política – conjunto de processos pelos quais se operam a agregação e o consentimento das 
coletividades, a organização dos poderes, a distribuição dos lugares e funções e os sistemas de legitimação dessa distribuição – de polícia. Dessa forma, polícia para o autor 
é uma ordem dos corpos que define as divisões entre os modos de fazer, os modos de ser e os modos do dizer: são práticas de organização de poderes, lugares e funções e 
de legitimação de tal sistema, que dependem tanto da espontaneidade das relações sociais quanto da rigidez das funções do Estado. A polícia é uma ordem do visível e do 
dizível que faz com que essa atividade seja visível e outra não o seja, que essa palavra seja entendida como discurso e a outra como ruído (RANCIÈRE, 1996, p. 42). Para 
política, o autor reserva uma atividade antagônica: é a atividade que rompe com a configuração sensível na qual se define a parcela dos “sem parcela”; é uma série de atos 
que reconfiguram o espaço onde as partes, as parcelas e as ausências de parcelas se definem. A atividade política é a que desloca um corpo do lugar que lhe era designado 
ou muda a destinação de um lugar; ela faz ver o que não cabia ser visto, faz ouvir como discurso o que era só ouvido como barulho (RANCIÈRE, 1996, p. 42).  A atividade 
política é um dano que desfaz a divisão sensível da ordem policial.
13 Sugere-se que essa descrição retrata o caso da legalização do grafite.
14  FERRELL, Jeff. Culture, Crime, and Cultural Criminology. In: Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 3(2) (1995) 25-42. Disponível em: <http://www.
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 Ou seja, aqueles que detém poder definem dentro de sua preferência estética aquilo que é tido como adequado15, criminalizando e margi-
nalizando a ordem ou estilo16 que se contraponha17. Obviamente, para que tenha sucesso em sua busca criminalizadora os “detentores de poder” se 
utilizam de suas respectivas zonas de influência. 

BECKER os chama de empreendedores morais18. Estes empreendedores estão interessados na criação de novas regras que tenham a finali-
dade de moralizar as manifestações culturais que são tidas como extravagantes e não-convencionais. Curiosamente, entretanto, por vezes passam a 
restabelecer o significado de determinada estética que anteriormente pregavam como contrária à moral, e assim o fazem porque o referido símbolo 
se tornou suficientemente grande para não ser combatido, ou porque os convém que determinado comportameto passe a ser visto como parte do 
estilo “apropriado”19.

A grande questão é saber o que leva a sociedade a adotar, em um caso determinado de perigo, um meio antropofágico e, em outro caso 
determinado de perigo, um meio antropoemio. A conduta da pichação exprime uma manifestação cultural que é hostil à sociedade. Ao tentar ser 
devorada20 pelo “corpo” normativo social, a pichação deforma a estética escultural das convenções, sejam elas jurídicas, morais, artísticas, ou 
comerciais. Essa estética21, que no caso do Direito é pautada pela propriedade privada, pelo contrato social, e pelo capitalismo, é corrompida pela 
pichação, de modo que ela não consegue ser digerida pelo “intestino jurídico”.

Isso ocorre por um motivo simples: ainda existe na cultura jurídica contemporânea profunda veneração pelo controle social operacionaliza-
do, restringindo o espaço de proteção do dissenso. A pichação estimula um conflito, pois ignora a convenção a respeito do direito de propriedade, 
tão cara à lógica do sistema capitalista, que coloniza o jurídico. Por isso, ao invés de ser “devorada” pelo Direito, como o grafite de certa forma 
foi, ela é repelida, de forma agressiva, por efeito de uma “bulimia nervosa” por ser prejudicial à ordem social.

Os benefícios da instrumentalização jurídica e a existência fática do grafite no mundo da vida

Ao mesmo tempo em que a cooptação do grafite pela lei se faz tão danosa ao seu potencial dissensual, a cooptação mercadológica também 
se faz, e inevitavelmente ambas já estão em curso. A demanda de autenticidade do que Boltanski cunhou como “novo espírito do capitalismo” se 
alimenta de manifestações culturais com o objetivo de moldá-las a uma roupagem comercial, que necessariamente exclui características próprias 
da manifestação e inclui outras que estejam mais próximas do que já é comerciável, tirando a sua autenticidade e inserindo uma saída de mercado 
(BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 424). Como foi dito, a proteção do grafite pode cair em um paradoxo jurídico e teórico, porém diante das 
possibilidades de expansão da cultura e ascensão social dos seus praticantes é possível que essa proteção seja defensável. 

O reconhecimento do grafite como obra de arte possibilitou expandir o mercado em volta dessa prática, trazendo uma melhoria na qualidade 
dos produtos utilizados para as obras, novas possibilidades de expressão artística e o desenvolvimento de técnicas mais complexas. A expansão 
mercadológica de determinada prática cultural se dá somente através da sua difusão, com a ampliação do número de praticantes ou de apreciado-
res, e no caso do grafite seu crescimento se dá entre os dois segmentos. 

Em defesa do contexto estabelecido, fica evidente que o presente artigo não tem o intuito de compreender a cooptação como algo totalmente 
negativo para o grafite. Assim como é muito radical defender que o grafite permaneça somente na sua essência ilegal, também seria muita incom-
preensão defender o grafite enquanto arte ignorando ou obscurecendo sua subversividade. Para não cair no risco da prática cultural ser corrompida, 
esvaziada e descartada pela lógica de consumo capitalista, se faz necessário avaliar em que medida perde-se a autenticidade no enquadramento 
mercadológico, e em que medida se ganha em termos de difusão da cultura. 

É possível compreender, a partir da perspectiva de Boltansky, que a inautenticidade, perante a lógica de consumo da autenticidade22, enfra-
quece a existência fática da cultura. Além disto, a partir da nossa abordagem, depreende-se que o ordenamento jurídico não é capaz de estabelecer 
formas de proteção à essência marginal da cultura do grafite. Com ou sem a patrimonialização do grafite nas grandes cidades, a sua manifestação 
cultural já se faz presente o bastante para ser considerada como um símbolo da cultura urbana. Assim sendo, por não depender destas formas de 
albany.edu/scj/jcjpc/vol3is2/culture.html>. Acessoem 20/01/2013.
15  FERRELL, Jeff. Culture,Crime, and Cultural Criminology.In:Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 3(2) (1995) 25-42, p. 32.  
16  Ibidem, p. 33.  
17 Ferrell nos explica que essas autoridades morais escolhem determinados estilos porque eles minam a certeza estética vigente, sendo que um senso comum de 
precisão estética é necessário para o funcionamento do controle social.  
18  As regras são produtos da iniciativa de alguém e podemos pensar nas pessoas que exibem essa iniciativa como empreendedores morais. Duas espécies relacionadas 
– criadores de regras e impositores de regras – ocupam a nossa atenção. Cf. BECKER, Howard. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Tradução, Maria Luiza Borges.
Rio de Janeiro: Editora Zahar. 2008. p. 153.
19  FERRELL, Jeff. Culture, Crime, and Cultural Criminology. In: Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 3(2) (1995) 25-42. Disponível em: <http://
www.albany.edu/scj/jcjpc/vol3is2/culture.html>. Acesso em 20/01/2013.  
20 Eis o exemplo do “pixador” Cripta Djan, que após pichar um espaço vazio da Bienal de São Paulo, em 2010, sem autorização, foi convidado para dar um workshop 
na Bienal de Berlim, em 2012, e acabou demonstrando a arte da “pixação” (termo que será abordado supra) com toda sua essência: escalou e “pixou”, sem autorização, a 
igreja na qual o workshop aconteceria, o que gerou polêmica semelhante a sua participação na Bienal anterior.
21 “’[Grotius] mostrou de forma patente que a chamada ‘ideia do direito’ nada mais é que a expressão unilateral e abstrata de uma das relações sociais burguesas, a 
relação entre proprietários independentes e iguais que são o pressuposto ‘natural’ do ato de troca’” (PACHUKANIS, 1980).
22  A lógica de consumo da autenticidade seria o espírito dinâmico capitalista identificado por Boltansky, no qual as demandas de libertação do seu domínio são cooptadas. Essa 
cooptação necessariamente transforma esse discurso de libertação em uma autonomia consentida, e a partir desse processo se inicia uma conversão mercadológica que retira sua 
autenticidade e abre espaços para novas formas de opressão implícitas no controle do processo de acumulação. Resumindo, ao passo que o discurso de libertação é aceito socialmente (e acaba 
sendo cooptado), se constitui uma nova possibilidade de lucro, e assim sucessivos períodos de falsa libertação são criados através de discursos como forma de acumulação de riquezas.
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cooptação, por ser uma manifestação urbana e por subsistir a partir das desigualdades, a manifestação cultural do grafite se mostra forte o suficien-
te nas grandes metrópoles ao manter sua essência mesmo estando a mercê das variadas possibilidades de cooptação. Diante desta força e de seu 
caráter tumultuador presente em sua essência, tornou-se necessário pensar formas capazes de assimilação jurídica.

 Conclusão

Através da percepção sobre o olhar estético e o olhar jurídico sobre o grafite e a “pixação”, é visível qual dos dois está mais exposto a 
cooptação. A dicotomia “arte ou não” já é ultrapassada no âmbito do grafite - sendo levada até para o âmbito da preservação enquanto patrimônio 
cultural - e ainda resistente no que diz respeito ao “pixo”. A resistência cultural demonstrada pela “pixação”, na estética e na essência, demonstra 
um caráter combativo aos valores sociais determinados para a arte e para a moral. No caso artístico, por não se propor a enquadrar no padrão es-
tético valorizado. No caso moral, por proporcionar desconforto através da apropriação do espaço público através do dano à propriedade privada. 

O incômodo social causado pela potência transgressora do “pixo” expõe simultaneamente o que causou a aceitação estética e a cooptação 
jurídica do grafite. Por ser uma cultura local, nascida no ambiente urbano paulistano, a “pixação” é uma manifestação cultural brasileira que se 
encaixa como segmento cultural do grafite, conservando a essência dessa manifestação cultural ao permanecer marginal a qualquer forma de 
cooptação. 

A assimilação jurídica do grafite se constrói num paradoxo e tem como finalidade mascarar a essência transgressora do grafite, que hoje está 
adstrita à manifestação cultural do pixo. A patrimonialização do grafite pode em alguns pontos valorar a cultura enquanto prática artística. Porém, 
se considerarmos a manifestação cultural em sua essência, percebe-se que sua proteção é ameaçadora por corroborar com a lógica de oposição 
entre o grafite e a “pixação”. Essa lógica traiçoeira objetiva um afastamento do grafite em relação à sua essência, uma vez que o primeiro é cada 
vez mais reconhecido como legítimo e o segundo é reconhecido cada vez mais como ilegítimo do ponto de vista jurídico. 
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DIREITO URBANÍSTICO NA REGULAÇÃO URBANA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL

Gustavo Sousa César1

Marina Aparecida Pimenta da Cruz Correa2 

Resumo

O estudo da ONU HABITATI, do ano de 2003, indicou que mais de um bilhão de pessoas moravam em assentamentos informais no mundo e que 
esse número subirá para 1,4 bilhão em 2020. No Brasil, o mesmo estudo informou que aproximadamente 27% da população morava em favelas, 
acima da média latino-americana. Diante desses dados, o governo brasileiro tem buscando atuar e desenhar mecanismos e instrumentos que po-
dem contribuir com a gestão territorial, e, nesse sentido o Direito Urbanístico desempenha um papel fundamental. O Direito Urbanístico contribui 
com o processo de consolidação das cidades destinadas a ordenar os espaços habitáveis. A partir do estudo do Estatuto da Cidade – Lei 10.257 de 
2001 –, que procurou regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, o presente trabalho procura apresentar os principais institutos da 
Política Urbana, bem como sua interlocução com a preservação do Patrimônio Histórico Cultural e sua contribuição do desenvolvimento social. 
Com isso, apresenta-se um panorama do cenário Brasileiro, enfatizando experiências do Estado de Minas Gerais-MG.

Palavras-Chave: Regulação Urbana; Patrimônio cultural; Direito Urbanístico; Planejamento Municipal; Qualidade de vida. 

Abstract

The 2003 UN HABITATI study indicated that more than one billion people live in informal settlements worldwide and that this number will rise 
to 1.4 billion in 2020. In Brazil, the same study reported that approximately 27% of the population lived in slums, the Latin American average. 
Given these data, the Brazilian government has sought to act and design mechanisms and instruments that can contribute to territorial management, 
and, in this sense, Urban Law plays a fundamental role. The Urban Law contributes to the process of consolidation of the cities destined to order 
the living spaces. Based on the study of the City Statute - Law 10.257 of 2001 –, which sought to regulate articles 182 and 183 of the Federal 
Constitution, the present work seeks to present the main institutes of urban politics, as well as its interlocution with the preservation of historical 
cultural heritage and its contribution development. With this, we present an overview of the Brazilian scenario, emphasizing experiences of the 
Brazilian State of Minas Gerais - MG.

 Key-Words: Urban Regulation; Cultural Heritage; Urbanistic Law; Municipal Planning; Quality of life. 

1  Introdução 

A história e a constituição territorial do Brasil são marcadas pela informalidade. De acordo com a pesquisa “Aglomerados subnormais - 
Informações Territoriais”, do Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE), em 2012 o país tinha 3.224.529 (três milhões, duzentos e vinte 
e quatro mil e quinhentos e vinte e nove) domicílios particulares à margem das regras do planejamento urbano. Os problemas são de diversas na-

1  Advogado. Especializando em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas. Presidente da Comissão de Direito 
Internacional da OAB Contagem. - E-mail: gustavo.s.cesar@hotmail.com. 

2  Doutoranda e Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas. Pós Graduada em Sociologia pela Universidade Federal 
de Minas Gerais – UFMG. Professora Substituta da Universidade Federal de Viçosa – UFV – Campus Florestal. Advogada e Gestora de Projetos na Empresa Geoline 
Engenharia. Vice-presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB Contagem. - E-mail: profmarinapimenta@gmail.com e marina.pimenta@geoline.com.br.
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turezas: cerca de 11.149 (onze mil, cento e quarenta e nove) moradias instaladas em aterros, lixões e áreas contaminadas, 27.478 (vinte e sete mil, 
quatrocentos e setenta e oito) casas construídas nas imediações e linhas de alta tensão, 4.198 (quatro mil, cento e noventa e oito) domicílios perto 
de oleodutos e gasodutos, 618.955 (seiscentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e cinco) construções penduradas em encostas, dentre outros. 

A partir desses dados, observa-se que as cidades vêm passando por um processo de transformação, que procura conciliar o crescimento 
populacional e sua consequentemente expansão urbana, a reestruturação produtiva e a preservação do patrimônio histórico. Nas últimas décadas, 
ocorreu um processo de migração intenso, no qual a população deixou a zona rural e passou a se instalar nas zonas urbanas, gerando um impacto 
relevante na infraestrutura urbana.

A partir desse contexto, observa-se cada vez mais a necessidade de definição de diretrizes para que esse crescimento populacional nas áreas 
urbanizadas possa acontecer de maneira ordenada, sustentável e racional. O estado passa a ser um agente regulador importante, sobretudo, para 
conciliar os diversos interesses sociais que existem nessa ocupação e os diversos atores envolvidos. Nesse sentido, uma das ações fundamentais é 
zelar pelo bem comum, no intuito de mediar conflitos e proporcionar o adequado desenvolvimento social, situação na qual o Direito Urbanístico 
cumpre um papel essencial. José Afonso da Silva (2008) conceitua o Direito Urbanístico como: 

Conjunto harmônico de normas que tem por objetivo organizar os espaços habitáveis, de modo a proporcionar melhores condições de vida para a 
comunidade. Portanto, é o ramo do direito público que tem objetivo expor, interpretar e sistematizar normas e princípios disciplinadores dos espa-
ços habitáveis. (SILVA, 2008, p.248)

Nessa mesma linha, Helly Lopes Meirelles (2003) estabelece que o Direito Urbanístico representa: 

O conjunto de medidas estatais destinadas a organizar os espaços habitáveis, de modo a proporcionar melhores condições de vida ao homem na 
comunidade. Entende-se por espaços habitáveis todas as áreas em que o homem exerce coletivamente qualquer das quatro funções sociais: habita-
ção, trabalho, circulação e recreação. (MEIRELLES, 2003, p.169)

Portanto, o Direito Urbanístico atua diretamente na busca por melhorar as condições de vida da população e fomentar que a cidade exerça 
a sua função social, tendo como marco legal a Constituição Federal de 1988 e outros instrumentos que regulam o ordenamento territorial, assim 
como o uso adequado do espaço social.

Com o intuito de contribuir para a discussão acerca dos elementos apontados, o presente trabalho busca abordar aspectos dessa problemáti-
ca. No primeiro capítulo, realiza-se a contextualização do Direito Urbanístico e sua conexão com a Política Urbana Brasileira. O segundo capítulo 
desenvolve uma interlocução entre o Direito Urbanístico e a preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, com recorte a partir da experiência 
mineira. No terceiro capítulo, discute-se as implicações do Direito Urbanístico e sua contribuição para o desenvolvimento social das cidades bra-
sileiras.

Nessa perspectiva, este trabalho visa apresentar uma visão sistêmica da temática abordada, para além dos seus aspectos práticos e técnicos, 
a fim de contribuir para o amadurecimento e implicações fáticas dos instrumentos regulatórios.

2 O Direito Urbanístico E A Política De Regulação Urbana 

A Constituição Federal de 1988 apresenta um capítulo específico sobre a Política Urbana, atribuindo aos entes federativos competências 
nessa área, dentre elas o papel da União em legislar no âmbito das diretrizes gerais sobre a matéria e aos municípios na sua execução. Nesse senti-
do:  “Artigo 182. A Política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem 
por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar dos seus habitantes”(BRASIL, 1988).

Com o intuito de dar um tratamento especial à temática e oferecer diretrizes para os entes federativos na regulação do espaço urbano, foi 
criada em 2001 a Lei 10.257, denominada “Estatuto da Cidade – Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes 
gerais da Política Urbana e dá outras providências”. 

O parágrafo único do artigo 1º já explicita a contribuição da regulação urbana e destaca que tal instrumento visa estabelecer normas de 
ordem pública e de interesse social, regulando o uso da propriedade em prol do bem coletivo, da segurança, do bem-estar dos cidadãos e, ainda, 
objetivando o equilíbrio ambiental.

A Política Urbana, que visa contribuir para otimizar a função social da propriedade urbana, tem como pilar as seguintes diretrizes previstas 
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no artigo 2º: garantia do direito de cidades sustentáveis; gestão democrática na formulação de planos de desenvolvimento urbano; cooperação 
entre o Poder Público e a iniciativa privada no processo de urbanização; adequada distribuição da população e das atividades econômicas; oferta 
de equipamentos urbanos e comunitários; regularização fundiária, dentre outros (BRASIL, 1988).

Com o intuito de alcançar o cumprimento das diretrizes acima, o artigo 4º do Estatuto da Cidade estabelece os instrumentos da Política 
Urbana: 

I – Planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social; 

II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; 

III – planejamento municipal, em especial: Plano diretor, disciplina do parcelamento, do uso e ocupação do solo, zoneamento ambiental, plano 
plurianual, diretrizes orçamentárias, gestão orçamentária participativa, planos e projetos setoriais, planos de desenvolvimento econômico e social; 

IV – institutos tributários e financeiros: imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU, contribuição de melhoria, incentivos e 
benefícios fiscais e financeiros. 

V – institutos jurídicos e políticos: desapropriação, servidão administrativa, limitações administrativas, tombamento de imóveis ou de imobiliário 
urbano (...). 

VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo de impacto de vizinhança (EIV). (BRASIL, 2001)

A partir do exposto, observa-se que o Plano Diretor representa um importante instrumento, pois estabelece as diretrizes para orientar a cria-
ção dos novos empreendimentos a serem realizados no município, levando em consideração o perfil da cidade, a adequada utilização de suas áreas 
com destinação específica, objetivando atender a necessidade de sua população, dentre outras questões. Nesse sentido, trata-se de um instrumento 
urbanístico que busca planejar a cidade e controlar a sua expansão. Helly Lopes Meirelles (2003) estabelece que:

Toda cidade há de ser planejada: a cidade nova para sua formação; a cidade implantada para sua expansão; a velha cidade para sua renovação. Mas, 
não só o perímetro urbano exige planejamento, como também áreas de expansão urbana e seus arredores para que não venha a ser prejudicada no 
seu desenvolvimento e na sua funcionalidade pelos futuros núcleos urbanos que tendem a ser formar em sua periferia. (MEIRELLES, 2003, p.145)

Além do Plano Diretor, outros instrumentos podem contribuir com o uso adequado do espaço urbano, por exemplo, os tributos que são uti-
lizados como fator de indução ao uso adequado da propriedade, com a aplicação do IPTU progressivo previsto no artigo 7º do Estatuto da Cidade: 

Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos no artigo 5º desta lei, ou não sendo cumprido as etapas previstas nesta lei (...), o 
Município procederá a aplicação do imposto territorial urbano (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco 
anos consecutivos. (BRASIL, 2001)

 Esses mecanismos apontam que o Estado não atua apenas na regulação, mas também nas matrizes orçamentárias, com a finalidade de con-
tribuir para a materialização da função social da propriedade. Os instrumentos elencados, permitem inferir que o Direito Urbanístico consiste num 
instrumento de política urbana capaz de intervir na realidade a partir da adoção de políticas públicas de planejamento urbano, contribuindo para a 
preservação do patrimônio histórico-cultural e para o desenvolvimento urbano, como será possível observa nos próximos capítulos.

3 Interlocução Entre O Direito Urbanístico E A Preservação Do Patrimônio Cultural 

A harmonização entre o Direito Urbanístico e a preservação do Patrimônio Cultural, no tocante à matéria tratada pelo Direito Urbanístico, 
é de grande importância para o desenvolvimento da cidade, observando o contexto histórico.

O intercâmbio de ideias entre os entes públicos e a sociedade civil deve sempre ocorrer para garantir que as melhores medidas sejam ado-
tadas em cada caso. Antes mesmo da nomenclatura adotada por esses dois institutos existir, já havia a preocupação dos operadores do direito e da 
sociedade civil em geral com vistas a trazer proteção ao conjunto de valores culturais importantes para determinada comunidade. 

Conforme a evolução dos institutos jurídicos, foram desenvolvidos campos de trabalho para tratar de cada um desses valores. No presente 
artigo trabalhou-se notadamente com um desses campos: o Direito Urbanístico. 
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Patrimônio Cultural 

Muito se discute a respeito do Patrimônio Cultural, no entanto seu conceito é pouco trabalhado nas rodas de conversas informais e quase 
sempre se limita ao senso comum. Os professores Carlos Magno de Souza Paiva e André Henrique Macieira de Souza conceituam o Patrimônio 
Cultural como: “(...) um conjunto de valores culturais importantes para uma comunidade. O patrimônio cultural pode ser expresso em diferentes 
meios e maneiras podendo envolver casas, igrejas, praças, livros, imagens sacras, danças, comidas típicas ou lendas”. (PAIVA; SOUZA, 2018, 
p.57)

Sob essa ótica, o conceito de Patrimônio Cultural se transforma em plural e real. Ao falar sobre Patrimônio Cultural, é importante destacar 
a importância dele para a identidade, memória e história de todo um conjunto de pessoas que está inserido naquele meio social. Apenas é possível 
evoluir enquanto sociedade mediante o conhecimento do contexto histórico e do aprendizado quanto à importância de respeitá-lo e preservá-lo.

A preservação do Patrimônio Cultural é a garantia de que determinada sociedade viva na história durante o passar dos tempos. Perpassando 
a história da humanidade, pode-se citar grandes exemplos dentro dessa temática, contudo, um exemplo próximo que merece destaque nesse âmbito 
diz respeito aos povos indígenas. Tem-se acesso à pequena parcela de sua história, comportamento e estilo de vida, uma vez que com a chegada dos 
europeus ao território brasileiro, em razão da exploração de suas terras, pouco a pouco, a cultura indígena foi devastada e reduzida a quase nada. 

A devastação do Patrimônio Cultural indígena causou grandes reflexos na identidade cultural nacional. Foram mais de 300 etnias perdidas 
e 260 idiomas que o tempo não trará de volta. Em contraponto, os povos Maias, “vizinhos” territoriais do Brasil, tiveram grande parte do seu 
Patrimônio Cultural preservado, em especial as suas edificações e manuscritos. Diante disso, a identificação cultural não foi perdida e os seus 
descendentes têm a clara noção de como funcionava a sociedade nos tempos de seus antepassados.

É necessário aprender com os erros cometidos no passado para não voltar a cometê-los. Sendo assim, a preservação do Patrimônio Cultual 
deve ocorrer com intensa participação dos entes públicos e principalmente da sociedade civil, por meio da conscientização coletiva.

Direito Urbanístico E Preservação Do Patrimônio Cultural

Em apertada síntese, o Direito Urbanístico é o campo do Direito que estuda as legislações destinadas a regular a atividade urbanística, que 
tem como objetivo ordenar os lugares habitáveis. O Estado de Minas Gerais expira história em cada canto, desde Tiradentes até Sabará, propor-
cionando aos turistas e moradores belas paisagens, com uma preservação bem próxima a de outros tempos. 

A legislação, no que tange ao Direito Urbanístico e aos mecanismos destinados à preservação do Patrimônio Cultural, associada à cola-
boração do cidadão interessado em preservar a história, mantém viva a cultura e o reconhecimento do estado como referência em preservação 
de seu Patrimônio Cultural. No entanto, com o desenvolvimento das cidades e da sociedade, novos mecanismos devem ser desenvolvidos e os já 
existentes adaptados a essa nova realidade, com o objetivo de colaborar com a preservação do Patrimônio Cultural. 

O Estado tem demonstrado grande preocupação com o bem-estar social no tocante à preservação do Patrimônio Cultural, promovendo cam-
panhas de conscientização e buscando formas de tornar cada dia mais eficiente a preservação. O investimento em pesquisa voltada a esse campo 
também deve ser destacado como de grande importância para alavancar esse campo de estudo.

Em vigor, na legislação pátria, pode-se encontrar alguns exemplos de mecanismos voltados à proteção do Patrimônio Cultural. Dentre eles, 
cabe destacar a intervenção do Estado na propriedade privada em sua modalidade de tombamento, que ocorre quando o Poder Público intervém na 
propriedade privada para trazer proteção a determinado bem, móvel ou imóvel, devido ao seu valor cultural e histórico, com o objetivo de trazer 
proteção ao Patrimônio Cultural. 

O tombamento é a forma mais viável e utilizada para preservar o Patrimônio Cultural. O bem passível de tombamento pode pertencer ao 
acervo de bens públicos ou ser propriedade particular (RIBEIRO, 2010). Ao analisar o caminho que a sociedade brasileira segue, fica evidente 
que mecanismos devem ser criados com o objetivo de aumentar a preservação do Patrimônio Cultural. Buscando inspiração ao redor do mundo é 
possível identificar, por exemplo, diversas cidades históricas que limitam o número de visitantes e regulam o trânsito de veículos automotores em 
suas dependências. 

No Brasil, poucos lugares trazem qualquer tipo de limitação semelhante. Quando ocorre, a motivação envolve, na maioria das vezes, o 
impacto ambiental, tal como em Fernando de Noronha e no parque do Ibitipoca/MG. De outra forma, a experiência de outros Países visa à preser-
vação do Patrimônio Cultural, como em Machu Picchu/Peru, onde após alguns incidentes foi necessário limitar o acesso de turistas. Muito se fala 
em um “turismo consciente”, que visa a preservar a natureza e cultura de locais com essas aptidões. 

A situação de preservação do Patrimônio Cultural e natural no mundo chegou a tal ponto que a UNESCO – Organização das Nações Unidas 
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para a Educação, a Ciência e a Cultura –, criou uma lista permanente de patrimônios mundiais em perigo, disponível em seu site oficial.

No entanto, existem experiências de sucesso com o objetivo de preservar o Patrimônio Cultural no Brasil, dentre as quais se destaca a cidade 
de Paraty/RJ, que restringiu o trânsito de veículos em seu centro histórico aos finais de semana e feriados. Igualmente relevante, cabe mencionar 
a experiência de algumas cidades históricas em aprovar projetos de novas casas apenas se estes estiverem em harmonia com a cidade e o histórico 
cultural em que está inserida. 

Discutir a criação de novos mecanismos destinados à preservação do Patrimônio Cultural é tão importante quanto manter os já existentes. 
A relação entre o Direito Urbanístico e Patrimônio Cultural deve sempre ser permeada pela constante inovação legislativa para acompanhar os 
avanços da sociedade. No Direito Comparado pode-se buscar grandes ideias e adaptá-las à nossa realidade. Exemplos de sucesso não faltam.

 Uma Leitura Do Estado De Minas Gerais

O estado de Minas Gerais é referência internacional no tocante à preservação do Patrimônio Cultural. Desde a capital, Belo Horizonte, até 
os rincões do norte de Minas Gerais, existem imóveis tombados pelo Poder Público, áreas de proteção permanente, dentre outras ações, com vistas 
à proteção do Patrimônio Cultural. A conscientização coletiva começa desde a alfabetização das crianças até os programas de conscientização, 
promovidos pelos órgãos do estado e entidades não governamentais.

Nas casas legislativas das cidades e estado, vez ou outra, projetos de lei com temática de preservação do Patrimônio Cultural são trazidos à 
baila. Em alguns locais sobra corpo técnico especializado para auxiliar os legisladores na elaboração de propostas. A exemplo, na cidade de Tira-
dentes, no Campo das Vertentes, a câmara de vereadores aprovou um projeto de lei que vedou o trânsito de veículos no centro histórico da cidade 
aos finais de semana, para que os turistas e moradores possam desfrutar da bela paisagem colonial de forma tranquila, como em outros tempos. 
Em Ouro Preto, foi discutido um projeto de lei para restringir o trânsito de veículos no Centro Histórico da cidade aos finais de semana e feriados, 
caso em que o transporte até o Centro Histórico seria feito por meio de vans e os turistas deixariam os veículos em um local determinado.

Contudo, essa não é a realidade da maioria dos municípios. Por esse motivo, a elaboração e iniciativa de pesquisa nessa área são fundamen-
tais para o desenvolvimento do campo de estudo. A criação de cursos e realização de congressos voltados ao Patrimônio Cultural e sua preservação 
também são essenciais para que ocorra o intercâmbio de profissionais e pesquisadores, fazendo com que boas ideias continuem a girar.

4 Contribuições Do Direito Urbanístico Para O Desenvolvimento Das Cidades 

Com o surgimento das cidades e, consequentemente, compartilhamento de espaços habitáveis, observa-se que a regulação desses espaços, 
visando a permanência e qualidade de vida, bem como o seu adequado uso, passa a caracterizar um imperativo categórico no âmbito urbano.

Um instrumento que materializa e concretiza os ditames constitucionais acerca do desenvolvimento social é o Plano Diretor. A Constituição 
Federal de 1988, no capítulo dedicado à Política Urbana, artigo 30, estabelece que: “Compete aos municípios promover no que couber o adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento do solo e ocupação do solo urbano” (BRASIL, 1988). Nesse 
sentido, o doutrinador Hely Lopes Meirelles (2003) adverte que:

Toda cidade há que ser planejada: a cidade nova, para sua formação; a cidade implantada, para sua expansão; a cidade velha, para sua renovação. 
Mas não só o perímetro urbano exige planejamento, como também áreas de expansão urbana e seus arredores, para que a cidade não venha a 
ser prejudicada no seu desenvolvimento e na sua funcionalidade pelos futuros núcleos urbanos que tendem a se formar em sua periferia. (MEI-
RELLES, 2003, p.184)

Diante disso, o Estado passa a assumir importante papel na garantia do bem comum e em conciliar os diversos interesses e desejos da orga-
nização do espaço urbano, visando propiciar melhores condições de vida e preservação das condições ambientais. 

5 Considerações Finais 

Diante do exposto, conclui-se que a interlocução entre o Direito Urbanístico e a preservação do Patrimônio Cultural é necessária para o 
desenvolvimento e preservação dos mecanismos atinentes à preservação. Passos importantes já foram dados para preservar o meio ambiente e 
observar as normas do Direito Urbanístico. Grande parte dos estados passou a atentar para a importância do adequado ordenamento urbano e sua 
contribuição para o desenvolvimento social e melhoria na qualidade de vida.
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O Direito Comparado também deve ser utilizado como relevante fonte de inspiração para os legisladores. Nesse sentido, por exemplo, al-
gumas alternativas para preservação do Patrimônio Cultural podem ser observadas a partir do estudo da legislação de outros Países.

Portanto, é imperiosa a necessidade de o Direito Urbanístico ganhar destaque no processo de implementação de Políticas Públicas, conci-
liando o progresso das cidades com a preservação do Patrimônio Cultural e manutenção do ambiente equilibrado. 
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: UMA ANÁLISE A PARTIR DE UMA METODOLOGIA REALIZADA NA 
ESCOLA MARIA ORTIZ.

Poliany Ponche Dias1

Resumo

Buscou-se neste trabalho averiguar a topofilia que busca mostrar o elo afetivo dos cidadãos com os bens patrimoniais, para tal foi escolhido o 
distrito de Itapina/ES, município de Colatina no Estado do Espírito Santo, protegidos por tombamento estadual desde 2013. Inicialmente foi apre-
sentada a história do surgimento do distrito, sendo identificada uma possível desvalorização do patrimônio natural e construído do mesmo por 
parte da comunidade local, e, com o intuito de enfrentar a problemática, foi necessário realizar estudos e reflexões acerca da Educação Patrimo-
nial no âmbito da conservação de Sítios Históricos, reunindo seus principais conceitos e métodos/ dinâmicas. No que diz respeito a metodologias 
de análise de representação patrimonial por meio de atividades lúdicas, foram realizadas uma adaptação metodológica de Roteiro Metodológico 
para atividade de Educação Patrimonial com o intuito de entender seus fundamentos e aplicar o mesmo em uma instituição de ensino que oferece 
desde a educação infantil à secundária, localizada no perímetro de tombamento do Sítio Histórico Urbano de Itapina/ES, a fim de verificar o que a 
possível ruptura está causando na conservação do patrimônio e nas relações de uso e apropriação do espaço, apresentando o patrimônio local pela 
perspectiva das crianças, a partir da análise de representação cognitiva.

Palavras-chaves: Vínculo Afetivo, Educação Patrimonial, Itapina-ES, Representação.

1 Introdução

O tema a ser abordado é a Educação Patrimonial, e se particulariza na abordagem da conservação do Sítio Histórico Urbano de Itapina/ES, 
por meio da proposta de um estudo de representação de elementos patrimoniais e paisagísticos pela perspectiva das crianças. A metodologia foi 
aplicada em instituição de ensino local, por entender que a escola tem um papel importante em incentivar e desenvolver o interesse pela preserva-
ção do patrimônio, sendo assim a escola passa a ser um elo entre educação e o reconhecimento do patrimônio.

O interesse no estudo de tal temática vem da hipótese de que as paisagens e os bens históricos das cidades algumas vezes não são valoriza-
dos pela população, não havendo um elo afetivo com os mesmos e ignorando a existência e potencialidade que esse lugar representa para a cidade. 
Sabendo que o Brasil é conhecido mundialmente por sua imensa diversidade de paisagens naturais, riquezas materiais e imateriais, poderia ser um 
país que estimulasse o estudo da paisagem e a preservação dos bens, visando o aumento da valorização e do reconhecimento da sua história por 
parte da população. 

Esse estudo pretende ressaltar a importância de projetos educacionais desenvolvidos em salas de aula. Segundo o Guia Básico de Educação 
Patrimonial (HORTA, GRUNBERG e MONTEIRO, 1999), a Educação Patrimonial procura conduzir adultos e crianças a um método dinâmico 
de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, causando um sentimento de surpresa e curiosidade, assim direcionando-os a 
explorar e desfrutar dos seus bens e consequentemente levar para gerações futuras esse conhecimento adquirido. 

Neste estudo será analisado o olhar das crianças pelo bem escolhido, que ao entendimento de Pecoriello (2006) as mesmas são vistas como 
sujeito ativo, com sua personalidade, seus desejos e sua habilidade para atuar como ator social, afim de agir e interferir no processo de socialização. 
Já Poli (2006, apud ANDRADE, 2015,) justifica a inserção das crianças pela sua percepção espacial, principalmente no que se diz ao seu vínculo 
com a identidade local e pertencimento ao lugar.

Pretende-se observar neste trabalho por meio de atividades lúdicas2 se há existência da topofilia3 por parte das crianças. Para isso foi neces-
1  Graduada em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Federal do Espirito Santo – Campus Colatina. - E-mail: polianyponche@hotmail.com 
2  Atividades Lúdicas é todo e qualquer movimento que tem como objetivo produzir divertimento e jogos quanto a sua execução (FERREIRA, 2004).
3  Topofilia é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico. Difuso como conceito, vivido e concreto como experiência pessoal (TUAN,1930, p. 5).
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sário entender o conceito do mesmo que está fortemente ligado com lugar e espaço. Neste sentido Tuan (1983), diz que o espaço se torna lugar a 
medida em que é experimentado, valorizado, e, possui significado para pessoa, o lugar é mais concreto que o espaço. Ele ainda afirma que “quando 
o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se lugar”, (TUAN, 1983, p. 83). A partir desse conceito é observado que o vínculo afetivo é particular de
cada indivíduo uma vez que para adquirir um sentimento de pertencimento com o lugar o mesmo possui experiências diretas com seu espaço/lugar.

O local escolhido para o estudo é o distrito de Itapina, Espírito Santo, em particular a área protegida por tombamento estadual através da 
Resolução do Conselho Estadual de Cultura (CEC) nº 003/2013. O distrito, é situado no interior do município de Colatina-ES, a 30 Km da sede, o 
núcleo urbano de Itapina desenvolveu-se as margens do rio Doce na passagem do século XIX para o século XX, sendo colonizado por imigrantes 
Europeus. O distrito se consagrou como um dos locais que alcançou maior destaque na produção de café. 

Contando com uma história de altos e baixos, Itapina, teve seu grande desenvolvimento urbano no ano de 1907 com a construção da estrada 
de ferro e da estação ferroviária, que substituiu o transporte, que até então era realizado em lombos de burros ou carros de bois que faziam peque-
nos trajetos, em contrapartida o trem era mais rápido, seguro e mais barato. (REVISTA NOSSA, 1986). 

Entre 1920 a 1940 a produção de café progredia e junto com ela a ampliação da oferta de comercio e serviço, que atendia aos agricultores 
que vinham comercializar e comprar café e mercadorias, com isso veio a criação do serviço rodoviário na região que transportava as mercadorias 
em geral para comunidades mais próximas, tornando-se a estação uma das mais movimentadas. Durante essa fase um conjunto de fatores contri-
buiu para o baixo desenvolvimento do distrito, muito deles ligado ao fim da atividade econômica da cafeicultura e o começo da erradicação do 
mesmo, assim ocasionando nos anos 70 o afastamento dos moradores da região para cidades maiores em busca de melhores perspectivas (FACHE-
TTI, 2007 APUD SECULT,2010). 

O distrito conta com um grande acervo de bens históricos caracterizados predominantemente pela arquitetura eclética e pelos seus bens 
paisagísticos, do qual chamou atenção da SECULT/ES no ano de 2010, que iniciou um estudo do Sitio Histórico Urbano de Itapina, tendo como 
objetivo analisar o seu estado de conservação, resultando no ano de 2013 a solicitação do tombamento do Sitio Histórico Urbano de Itapina con-
siderando sua importância histórica, patrimonial e paisagística para a memória do Estado do Espírito Santo (SECULT, 2010).

A escolha do objeto empírico da investigação, se deu pelo seu acervo de bens históricos e paisagísticos, que, no entanto, a partir das visitas 
ao local, se mostra abandonado e esquecido por parte da comunidade local atual, evidenciando como possíveis causas a falta de conhecimento, 
apropriação e valorização de sua herança cultural.

A partir dos questionamentos e estudos realizado no distrito e sobre a Educação Patrimonial, fica claro que a importância desse estudo é 
identificar os vínculos afetivos com o objeto por meio da percepção das crianças no espaço, incentivando a valorização dos bens históricos, cultu-
rais e paisagísticos através da Educação Patrimonial, por meio do posicionamento da criança como cidadã, capacitando-a para um melhor usufruto 
dos bens e a produção de conhecimento que será transmitido a próximas gerações.

2 Conceitos Básicos da Educação Patrimonial 

Considerando a importância de compreender como a Educação Patrimonial se propagou, é importante apresentar os conceitos básicos dessa 
temática que se torna tão presente nos tempos atuais. Os conceitos levantados são referentes a iniciativas do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), e a projetos de pesquisadores e/ou laboratórios vinculados as universidades.

É importante salientar que a Educação Patrimonial está fortemente ligada com o Patrimônio Cultural que segundo Grunberg (2001), é aque-
le que podemos compreender e identificar a cultura de um povo em determinado lugar e momento histórico, podendo ser tangível (aquele que pode 
ser tocado) ou intangível (aquele que acontece em determinado momento e não se materializam). 

O Patrimônio Cultural é uma fonte primária de observação aberta a análises, estudos e pesquisas. Quando utilizados como recursos educa-
cionais, aplicando a uma metodologia específica de trabalho, chama-se de Educação Patrimonial (GRUNBERG, 2001). Assim quando incentivada 
e introduzida para crianças pode-se ter um resultado positivo, pois acredita-se que, criar laços com a história e perceber o patrimônio da sua região 
desde cedo contribui para o fortalecimento da identidade e do vínculo afetivo com o mesmo.

Já o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 2014), afirma que: 

Todas as vezes que as pessoas se reúnem para construir e dividir conhecimentos, investigar para conhecer melhor, entender e transformar a realida-
de que as cerca estão realizando uma ação educativa. Quando tudo isso é feito levando em conta algo relativo ao Patrimônio Cultural, então trata-se 
de Educação Patrimonial, que constitui-se de todos os processos educativos formais e não formais que têm como foco o patrimônio cultural, apro-
priado socialmente como recurso para a compreensão sócio-histórica das referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar 
para seu reconhecimento, sua valorização e preservação.
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Neste sentido Horta, Grunberg e Monteiro (1999, p. 6), dizem que 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”. Logo o Patrimônio Cultural passa a ser visto como um fator importante na educação.

Entende-se que as ações da Educação Patrimonial possam provocar reações, questionamentos e reflexões sobre a valorização, preservação 
e manutenção dos acervos culturais e de sua história, fortalecendo o sentimento de pertencimento e vínculo afetivo entre lugar e comunidade. 
Sabendo-se que a escola possui um papel importante para o presente trabalho notou-se a influência do potencial da mesma quanto a formação de 
uma consciência patrimonial em seus alunos, afim de despertar nos mesmos a valorização e o reconhecimento de um lugar.

3 Apresentação Do Roteiro Metodológico Para Atividade De Educação Patrimonial Com Crianças

O Roteiro Metodológico foi planejado para uma execução em etapas, sendo que o ensaio metodológico foi baseado em Andrade (2015), da 
qual sua metodologia baseou-se na realização de atividades lúdicas, usando como artifício principal para os questionamentos encontrados ao longo 
de sua pesquisa, os desenhos, que serviu como base para a confecção dos mapas perceptivos-cognitivos coletivo, utilizando como ferramenta prin-
cipal o programa de geoprocessamento, que buscou mostrar as figuras territoriais e o patrimônio territorial dos objetos em estudo, do centro urbano 
de Santa Leopoldina. E quanto a organização das atividades, foi utilizado a metodologia de Castiglioni (2014), da qual realizou uma dissertação de 
mestrado sobre a temática de Educação Patrimonial em Santa Leopoldina, com suas principais problemáticas, desenvolvimento e iniciativas, onde 
ao final foi realizado um Roteiro Metodológico, em sua pesquisa usou principalmente programas computadorizados para a atividade patrimonial, 
baseado em experiências praticadas na Inglaterra. A escolha do Roteiro Metodológico se deu pela clareza com que foi executado destrinchando 
todas as etapas, sendo adaptado a este estudo. As etapas serão apresentadas e detalhadas a seguir.

Etapa 01 – Definição do lugar que será realizada a Atividade de Educação Patrimonial. Levando em conta que sítios históricos, bairros 
tradicionais e distrito rurais são conhecidos por ter maior aproximação entre os moradores, ambiente construído e natural, prevalecendo suas an-
tigas tradições e estabelecendo ou não um vínculo como lugar. A escolha do lugar deve ser realizada pelos responsáveis pela aplicação do Roteiro 
Metodológico. 

Etapa 02 – Definição da tipologia do local que será realizado a atividade de Educação Patrimonial. No momento da elaboração ter como 
base a quantidade de indivíduos que serão envolvidos nas atividades. Sabe-se que escolas da rede pública e privada, organizações não gover-
namentais, associações de moradores, ou outras organizações providas de espaço físico são lugares propícios para a execução das atividades de 
Educação Patrimonial. 

Etapa 03 – Realização de contato com o local designado na Etapa 02, onde será realizada a atividade, tendo o intuito de verificar a disponi-
bilidade para o desenvolvimento do Roteiro Metodológico, como por exemplo, verificar horários disponíveis, interesse em participar da atividade, 
bem como dialogar sobre o assunto captando sugestões e ideias. 

Etapa 04 – Definição e realização das atividades de Educação Patrimonial voltadas para o reconhecimento de elementos de importância 
e valor afetivo, individual e/ou coletivo (para a comunidade). Podem ser realizadas várias formas de representação, será executada aquela que o 
aplicador da metodologia achar mais coerente com a realidade do local. 

Etapa 05 – Análise dos dados colhidos a partir das atividades designadas na Etapa 04. Posteriormente será feito o diagnóstico baseado nos 
livros: Uma nova Compreensão da Arte Infantil (STERN, 1974), Espaço e Lugar: A Perspectiva da Experiência (Yi-Fu Tuan) e pelo artigo As 
Crianças Representam o Mundo (POLI, 2006), todos apresentam formas de se analisar desenhos elaborados por crianças e em relação ao vínculo 
afetivo. 

3.1  Aplicação Do Roteiro Metodológico

Foi escolhido para a aplicação do Roteiro Metodológico o Sitio Histórico Urbano de Itapina/ES, protegido por tombamento estadual desde 
o ano de 2013. A escolha se deu pela região ser marcada pelo seu relevante acervo cultural, arquitetônico, patrimonial e paisagístico, como mos-
trado anteriormente. A pesquisa tem a finalidade de analisar e averiguar por meio da atividade patrimonial, os questionamentos quanto ao vínculo
afetivo da comunidade local com o patrimônio cultural da região.

Com relação a definição da tipologia do local, foi observado pelas pesquisas realizadas quanto a Educação Patrimonial, que muitas delas re-
comendavam adotar uma unidade de ensino como local para o trabalho do Roteiro Metodológico. Sabendo-se disso e que o Sitio Histórico Urbano 
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de Itapina/ES possui várias zonas rurais afastadas do distrito, foi necessário entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), 
para averiguar a quantidade de escolas que haviam naquela região e assim, por meio de alguns critérios, escolher uma instituição de ensino. Os 
parâmetros levados em consideração foram: 

Acessibilidade e Infraestrutura: Uma escola que é situada em região de difícil acesso devido à precariedade do sistema viário e transporte 
público, prejudica o andamento trabalho (CASTIGLIONI, 2014).

Relação direta com o Sitio Histórico: Uma escola que é localizada dentro do perímetro de tombamento agrega maior quantidade de discen-
tes moradores na proximidade do sitio histórico, o que pode estar associado com maior elo afetivo destes estudantes com o bem (CASTIGLIONI, 
2014).

De acordo com os critérios apresentados optou-se por uma instituição escolar: Escola Municipal de Ensino Fundamental de Maria Ortiz, 
localizada no perímetro de tombamento do Sítio Histórico de Itapina/ES, a escola oferece ensino desde a educação infantil ao nono ano do ensino 
fundamental. É importante salientar que na escola escolhida grande parte das crianças moram em outros núcleos rurais próximos a Itapina e que 
essa condição irá contribuir para uma melhor análise em relação aos indivíduos de lugares diferentes, afim de observar se eles possuem um vínculo 
afetivo ou ruptura com os valores patrimoniais da região. 

Após a escolha da escola entrou-se em contato com a mesma. A abordagem feita na unidade educacional se deu por etapas, como: 

Apresentação do projeto para o pedagogo e diretora da escola, tendo como finalidade uma primeira conversa para se apresentar e explicar a 
proposta de Educação Patrimonial (CASTIGLIONI, 2014). Neste primeiro contato foi constatado pela autora uma forte receptividade para a reali-
zação das atividades. Posteriormente foi mostrada a quantidade de alunos em cada sala de aula e ao final foi feita a escolha das turmas participantes 
das atividades e o professor a ser contatado. 

Para tais atividades foi necessário definir as séries que seriam executados os trabalhos. Segundo as pesquisas realizadas foi averiguado que 
para projetos educacionais é recomendado trabalhar com crianças de 09 a 14 anos pois nas mesmas já há a intenção de reproduzir o mundo a sua 
volta com melhor facilidade e habilidades (POLI,2006 apud ANDRADE, 2015). Diante disso definiu-se em um primeiro momento com o pedago-
go, trabalhar com as turmas do 5º ano, com idades compreendidas entre 10 e 11 anos em média. 

Posteriormente foi apresentado aos professores da unidade escolar o projeto a ser realizado com os alunos e verificada a disponibilidade dos 
mesmos em ceder duas aulas por semana para a aplicação da atividade. Como nenhum professor se opôs a disponibilizar as aulas, foi dialogado 
com o pedagogo os melhores dias e aulas a ser realizado o estudo. Afim de não atrapalhar a carga horária da disciplina e o conteúdo ministrado 
pelos professores aos alunos, ficou decidido utilizar as aulas de Educação Física e Artes.

A definição da atividade de Educação Patrimonial se deu primeiramente pela escolha da abordagem que seria realizada com as crianças, 
como: por meio de entrevistas, oficinas, desenhos, questionários etc. Foi visto que de todas essas o desenho seria a melhor forma de obter infor-
mação com as crianças uma vez que questionários, entrevista e relatórios seriam abordagens “frias” (POLI,2006 apud ANDRADE, 2015).

Justifica-se a escolha do desenho infantil por ser uma forma de comunicação na qual a criança evidencia seu mundo interior mesmo ain-
da não organizado, no qual se direciona para relação ambiental, sonhos, experiência, dificuldades etc. Visto que, desde cedo a mesma percebe o 
mundo a sua volta e a partir dos desenhos ela procura se apropriar desses espaços (POLI,2006 apud ANDRADE 2015). Por esses motivos se torna 
fundamental a utilização dos desenhos, por ser uma abordagem que pretende evidenciar os elementos patrimoniais pelos indivíduos que vivenciam 
o lugar.

Posteriormente foi definido o instrumento relativo ao desenho que será aplicado em sala de aula. Dentre os instrumentos estudados, foi es-
colhido o percurso casa–escola, que contribui na identificação de elementos patrimoniais, paisagísticos e arquitetônicos conhecidos pelas crianças 
(ANDRADE, 2015). 

Após a escolha e análise da metodologia, foi observado no trabalho de Poli (2006), que alguns estudos mostraram que em indivíduos entre 
06 e 11 anos, a descrição da memória do caminho da casa-escola é mais correta e rica em informações se reproduzida por meio de um desenho 
livre e não por um registro verbal ou simplesmente reconhecendo uma foto aérea ou um mapa. 

A partir dessa afirmativa, foi conversado com o pedagogo sobre a possibilidade de realizar a atividade com mais uma turma, com idade 
inferior ao 5º ano, afim de observar a diferença quanto ao olhar e a percepção espacial dos alunos mais novos aos mais velhos. Uma vez que a 
idade não é determinante quanto ao desenvolvimento do indivíduo e sim sua vivencia na região. Sendo assim ao final ficou determinado adicionar 
a turma do 1º e 2º ano, que são caracterizadas por ser uma classe multisseriada, com idades entre 06 e 08 anos em média. 

Para a realização da atividade é de suma importância explanar sobre a abordagem utilizada nas duas turmas. A técnica utilizada é caracteri-
zada pelo desenho de livre expressão que segundo Cola (2014, p. 21) “[...] parte do princípio de que o aluno deve trabalhar de forma espontânea, 
tendo como comportamento primordial o fazer arte, livre de conceitos teóricos [...]”. Logo, entende-se que estes desenhos são influenciados pela 
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vivência do indivíduo em seu mundo exterior, e como diz Varella (1977, p.61 apud COLA, 2014, p.26), cada um tem sua forma de “ver” a própria 
verdade. 

Sabendo desses conceitos procurou-se ao máximo não intervir nas atividades, deixando assim a criança trabalhar de forma livre e espontâ-
nea.  

A primeira turma a serem realizadas as atividades foi a do 5º ano, com 10 a 11 anos de idade, em média, nesse encontro foram produzidos 
os desenhos do percurso casa-escola, afim de identificar os elementos paisagísticos e arquitetônicos significativos para as crianças e a sua relação 
quanto a vínculo afetivo com o local.

A seguir (Figura 3), será apresentado os resultados completos dos desenhos produzidos no primeiro encontro com os alunos do 5º ano, que 
variam de idade e município/distrito, uma vez que a escola contempla crianças de todas as regiões rurais próximas.

Figura 1 – Desenhos Percurso Casa-Escola. 5º ano.

Fonte: Acervo da autora (2017).

Feitas as primeiras análises dos desenhos das crianças do 5º ano, foi notado que elas desempenharam clareza quanto a representação do 
seu percurso e apresentaram nos desenhos elementos significativos do patrimônio da região, como por exemplo, seus elementos naturais caracte-
rizados por árvores e pelo rio Doce, suas áreas públicas como a praça e o campo de futebol; quanto a arquitetura destacam-se as próprias casas, 
sorveteria, igreja, capela e o cemitério e foram notados elementos de transporte como a linha de trem e o ônibus escolar (referentes as crianças que 
não moram no distrito e usam estes transportes). 

Quanto a representação gráfica dos desenhos, foi notado que os mesmos são desenhados de forma bidimensional, sendo observado pri-
mordialmente nos elementos arquitetônicos e ambientais. Foi observada também a tentativa de realizar desenhos ortogonais com o uso de régua, 
desenvolvendo uma melhor disposição dos elementos.

Por fim foram desenvolvidas as atividades patrimoniais, seguindo o método do percurso casa-escola, na turma multisseriada do primeiro e 
segundo ano, caraterizadas por alunos com a faixa etária entra 06 e 08 anos.

A seguir (Figura 4), será apresentado integralmente os desenhos produzidos no primeiro encontro com os alunos da turma do 1º e 2º ano, 
que variam de idade e município/distrito, uma vez que a escola contempla crianças de todas as regiões rurais próximas. 
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Figura 2 – Desenhos Percurso Casa-Escola. 1º e 2º ano.

Fonte: Acervo da autora (2017).

Este método utilizando o desenho, como já mencionado, tem o objetivo de observar a percepção da criança para com a região que elas vi-
vem e estudam, por meio da representação dos elementos patrimoniais, afim de identificar seu vínculo afetivo com o mesmo. 

Em uma primeira análise foi observada que a representação realizada pelas crianças de 06 a 08 anos, do percurso casa-escola são apresenta-
dos com menor precisão e a percepção pelo lugar não é bem definida, uma das razões desse resultado se dá porque, o desenho infantil dessa faixa 
etária é fortemente influenciado pelas imagens que vivenciam por meio da televisão, história em quadrinhos, propaganda, entre outros (COLA, 
2014). Um exemplo dessa afirmativa são os aviões, céu e animais representados em grande parte dos desenhos. 

Quanto a representação gráfica dos desenhos, foi notado que os mesmos também são desenhados de forma bidimensional, nos elementos 
arquitetônicos e ambientais. Pode ser visto também que em alguns desenhos houve a tentativa de realizar imagens ortogonais com o uso de régua, 
resultando em uma melhor disposição dos elementos.

Quanto aos elementos representados, foram notados alguns marcantes quanto ao patrimônio de Itapina/ES, como os elementos naturais que 
compõe a paisagem sendo caracterizados por vegetações, montanhas e pelo rio Doce; quanto a arquitetura é evidenciado apenas a ponte e no que 
se diz a meios de transporte foram destacados os carros, ônibus escolar (referente as crianças que não moram no distrito) e aviões.
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3.2  Resultado Do Roteiro Metodológico

Com o propósito de averiguar a existência do elo afetivo das crianças do distrito de Itapina/ES, participantes da atividade do percurso casa 
- escola e para se ter um resultado mais sólido do mesmo, se fez necessário a realização de gráficos quanto a representação de elementos patri-
moniais no que se refere a topofilia, divididos em três elementos primordiais, sendo eles: localização, idade e elementos repetidos nos desenhos,
resultando nas respostas dos questionamentos quanto ao vínculo afetivo, discutido no decorrer do trabalho.

Para a análise de tais elementos foi necessário se basear em três autores que contribuíram na área da compreensão de desenhos infantis 
ligados ao vínculo afetivo (Arno Stern, Daniela Poli e Yi-Fu Tuan). 

Arno Stern (1974) defende que as crianças tem necessidade da expressão plástica para elaborar o que não pode ser dito em palavras, e que 
a origem das suas imagens vem do desejo da mesma em explorar e apropriar-se do mundo, apresenta também as diferenças quanto a desenhos 
produzidos por adultos e por crianças defendendo que cada um tem suas variedades e riquezas quanto a representação de elementos, uma vez que 
crianças tendem a apresentar imagens com carga emotiva e repletas de significado (muitas vezes escondido), e salienta quanto a quantidade de 
elementos representados por crianças, que estão fortemente ligados a vivência das mesmas com o lugar. Por fim apresenta as características que 
leva em consideração para analisar os desenhos (forma e tamanho; densidade de aposição; cor e estruturação de espaços e organização do quadro). 

O artigo de Daniela Poli (2006) contribui para a observação da importância dos desenhos das crianças como base para leis e mudanças nos 
espaços urbanos, uma vez que possuem uma visão inovadora do mundo, inserindo as mesmas como cidadãs e disseminadoras da cultura. A autora 
menciona que nos desenhos são encontrados aspectos simbólicos para entender as mensagens contidas nos mesmos (colocação da folha e das 
figuras; a cor; o tamanho dos objetos representados e detalhes de modulação). Por fim afirma que a percepção e repetição de elementos do lugar 
estão entrelaçadas à vivência e apropriação de cada indivíduo com o espaço que o rodeia.

Já Yi-Fu Tuan (1983) apresenta reflexões sobre experiência dos espaços vividos. Conceitua a diferença entre espaço e o lugar, que estão 
relacionados ao vínculo afetivo e familiaridade com o mesmo e como esse espaço se transforma a partir do momento que se tem experiências com 
ele. O trabalho do autor busca analisar o mundo das crianças e a sua construção quanto a capacidade de ver o espaço em sua volta e a caracterização 
do laço emocional da mesma com o lugar.

Para tais verificações dos resultados obtidos, foi necessária a divisão dos elementos patrimoniais, que foram classificados quanto ao: Patri-
mônio Paisagístico (montanhas e vegetação); Patrimônio Construído (residências, ponte e estação ferroviária); Espaços Públicos (quadras, campo 
de futebol e praças); outros (trem, balsa e linha de trem) e o rio Doce. Logo abaixo são apresentados os resultados de forma detalhada.

Primeiramente foi avaliado quanto ao lugar de residência (Gráfico 1) dos indivíduos, pois notou-se uma quantidade significativa de crian-
ças que reside em zonas rurais próximas ao distrito estudado, como pode ser observado no gráfico abaixo. A finalidade do mesmo é verificar uma 
possível ruptura e/ou diferença quanto a representação e percepção dos valores patrimoniais dos indivíduos dos núcleos rurais e de Itapina..

Gráfico 1 – Diferença Quanto ao Lugar na Percepção dos Elementos Patrimoniais.

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Os dados encontrados no gráfico são referentes ao somatório dos 27 desenhos realizados pelas crianças, sendo divididos quanto a sua lo-
calidade. Como pode ser visto o número de crianças de outras regiões é superior ao dos alunos de Itapina totalizando, respectivamente, 14 e 13 
desenhos.  

Como pode ser observado, existe um menor vínculo por parte dos alunos de outras regiões quanto aos patrimônios local do núcleo de Itapina 
(patrimônio construído e espaços públicos), uma vez comparado aos alunos que moram na região estudada. Essa problemática no que afirma Tuan 
(1983), justifica-se pois “[...] o sentimento de lugar resulta de experiências e esse sentimento de pertencimento de uma pessoa por uma localidade, 
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dificilmente se adquire só pelo fato de passar pelo lugar, mas sim com o cotidiano vivido” (1983, p. 163). Quanto ao patrimônio paisagístico, no-
ta-se na representação uma percepção significativa, uma vez que são elementos que se tornam mais presentes no dia a dia de todos os indivíduos 
na ida a escola, seja esta por meio de automóveis ou pelo caminhar dos alunos que moram ao lado da escola.

Em suma notou-se uma ruptura quanto ao vínculo afetivo com a história da região, uma vez que elementos de extrema importância como 
o rio e o trem, que foram essenciais na década de XX para o desenvolvimento econômico e a disposição linear urbana do distrito, não foram re-
presentados, assim como na primeira análise foi visto que estes elementos não tiveram muito destaque, o que possivelmente pode resultar de um
desinteresse ou desconhecimento de sua história.

Após as atividades foram constatadas diversas faixas etárias (entre 06 e 11 anos), deste modo a realização dos gráficos (Gráfico 2, 3, 4, 5 e 
6), tem como objetivo analisar as diferenças quanto a representação e percepção de elementos patrimoniais entre os mais novos e os mais velhos.

Gráfico 2 – Diferença Quanto a Idade na Percepção do Patrimônio Paisagístico. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Gráfico 3 – Diferença Quanto a Idade na Percepção do Patrimônio Construído.  

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Gráfico 2– Diferença Quanto a Idade na Percepção dos Espaços Públicos.

Fonte: Elaborado pela autora (2017).
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Gráfico 3 – Diferença Quanto a Idade na Percepção quanto ao Rio Doce.

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Gráfico 4– Diferença Quanto a Idade na Percepção de Outros Elementos

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Os dados encontrados nos gráficos são referentes ao somatório dos 27 desenhos realizados pelas crianças, sendo elencados os elementos 
percebidos por cada idade. Como pode ser notado, há um número superior de alunos entre 06 e 08 anos, totalizando em 15 desenhos, já os alunos 
de 10 e 11 anos foram encontrados um total de 12 desenhos. Verifica-se uma maior percepção dos elementos por parte dos alunos de 10 e 11 anos, 
uma vez que em alguns casos nenhum dos elementos foram representados entre os indivíduos 06 e 08 anos, essa problemática está relacionada 
com alguns fatores, que serão discutidos logo abaixo. 

Assim, a partir dos dados foram observadas diferenças no que se diz a representação do patrimônio do distrito quanto suas idades. Indiví-
duos de 10 e 11 anos mostraram maior vivência com a região, produzindo desenhos com uma quantidade de elementos superior as ilustrações das 
crianças entre 06 a 08 anos, isso ocorre pois segundo Stern (1974), a idade é um fator determinante quanto a representação de elementos afetivos 
pois afirma que a experiência que cada indivíduo tem com o lugar define a riqueza de detalhes apresentadas no desenho, ainda afirma que “[...] 
evidentemente, a obra de uma criança mais nova experimentada não corresponde à de um debutante maior” (STERN, 1974, p.42).

Em suma foram vistas nas representações dos desenhos realizados com os alunos da escola Maria Ortiz, uma diferença relevante quanto aos 
elementos patrimoniais no que se diz a idade, assim ficando constado que a mesma está fortemente ligada quanto ao vínculo afetivo com o lugar, 
uma vez que ela resulta da vivência, descobrimento e conhecimento do indivíduo com o espaço, que quando familiarizado se torna lugar, logo o 
sentimento de pertencimento para com a região poderá possivelmente se manifestar ao passar dos anos e da sua cognição.

Para finalizar foi avaliado quanto aos elementos patrimoniais repetidos nos documentos de representação. Segundo Poli (2006), os mesmos 
baseiam-se no fato de que os objetos que são representados constantemente, que nos cercam e os vemos frequentemente, fazem parte do nosso 
horizonte existencial (seja eles rios, casas, cidades). Deste modo a finalidade do gráfico (Gráfico 5), será mostrar a estimativa geral de todos os 27 
desenhos realizados e assim ter uma resposta mais sólida quanto ao vínculo afetivo. 
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Gráfico 5– Elementos Patrimoniais Repetidos nos Mapas do Percurso Casa-Escola.

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Os dados em porcentagens encontrados no gráfico, são referentes ao somatório dos 27 desenhos realizados pelas crianças, sendo separados 
quanto aos cinco elementos mais significativos que compõe a região como visto acima, as quantidades de elementos repetidos foram totalizadas 
em 22 desenhos ligados ao patrimônio paisagístico, 7 do patrimônio construído, 8 dos espaços públicos, 7 do rio Doce e 2 de outros. 

Nota-se que os elementos mais reproduzidos são do Patrimônio Paisagístico da região, que como mencionado está fortemente ligado ao 
fato dos estudantes terem mais contato com esse patrimônio, percebe-se ainda um distanciamento geral em relação aos outros componentes que 
compõe o patrimônio do distrito deste seu surgimento. 

Com base nos dados, verificou-se distanciamento quanto a história e aos bens da região, uma vez que os elementos não foram lembrados 
nas representações e nem repetidos ao longo dos desenhos, o que possivelmente pode indicar que os indivíduos não se apropriam do patrimônio 
local, ocasionando um sentimento de não pertencimento com o lugar assim dificultando a disseminação da história da região para futuras gerações.

4 Considerações Finais 

A necessidade de averiguar a existência de elo afetivo da população local com o Sítio Histórico Urbano de Itapina/ES a partir da análise de 
representação cognitiva realizada por crianças da região, foi a ideia norteadora do trabalho apresentado. 

Para tanto realizou-se pesquisa sobre a história do distrito de Itapina/ES, seu Patrimônio e as principais problemáticas que contribuíram para 
a formação e a decadência do mesmo. Por meio de visitas ao local e pesquisas relacionadas no processo de tombamento do sítio, foi observado um 
certo distanciamento por parte da comunidade com o Patrimônio local, que se encontra em um estado de abandono.

A aproximação conceitual acerca da temática trouxe a importância das atividades de Educação Patrimonial em âmbito escolar para o conhe-
cimento e compreensão do Patrimônio local, com o objetivo de aflorar nos indivíduos um sentimento de proteção e valorização do seu patrimônio. 

A proposta de aplicação do Roteiro Metodológico foi uma compreensão de trabalhos acadêmicos na área de Educação Patrimonial com foco 
nas representações lúdicas realizadas com crianças. No decorrer das atividades propostas houveram contratempos, como a falta de interesse por 
parte de alguns alunos na execução das atividades do mapa mental coletivo, mas que não atrapalharam na realização das mesmas.

Uma das finalidades do trabalho foi apresentar a importância do vínculo afetivo dos indivíduos com a região, sendo este um fator que 
contribui para preservação e salvaguarda do Patrimônio local. Como visto, não existe uma desconexão total entre indivíduo e local, mas de fato 
existe distanciamento entre eles, o que reflete na degradação do Sítio Histórico Urbano de Itapina/ES, seu Patrimônio Construído e Paisagístico. 
O estudo buscou contribuir com as reflexões acerca da preservação do Patrimônio mostrando os benefícios da inserção da Educação Patrimonial 
em ambiente escolar, visando observar a percepção da criança sobre o seu Patrimônio e a contribuição da mesma na perpetuação de sua história
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NO MEIO DO CAMINHO TINHA UMA CAVERNA: ANÁLISE DA PROTEÇÃO ESPELEOLÓGICA NO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM MINAS GERAIS.

Andressa De Oliveira Lanchotti1

Andiara Cristine Mercini Fausto2

Resumo

Este artigo versa sobre a proteção legal do patrimônio cultural e espeleológico e a possibilidade de intervenção nesse patrimônio. Assim, de modo 
específico, pretende analisar como é feita a análise, classificação, compensação e proteção das cavidades naturais subterrâneas no âmbito do pro-
cedimento de licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais. Para tanto, será apresentada a conceituação, as dificuldades para alcançar a 
preservação desse patrimônio e o potencial espeleológico brasileiro, sobretudo, no Estado de Minas Gerais. Será também apresentado o contexto 
histórico da legislação no âmbito federal e estadual; a proteção das cavernas no âmbito do licenciamento ambiental e as possibilidades de inter-
venção; e a conceituação das cavernas enquanto bem híbrido, ambiental-cultural diante dos seus atributos ecológicos e da destacada relevância 
histórico-cultural ou religiosa. A relevância do presente trabalho decorre da necessidade de uma efetiva proteção do rico patrimônio espeleológico 
presente no estado de Minas Gerais.  A metodologia utilizada será a teórico-jurídica exploratória, tendo como raciocínio desenvolvido o hipotéti-
co-dedutivo e como técnica auxiliar a apresentação de estudo de caso do licenciamento ambiental do Sistema de Disposição de Rejeitos da Cava 
Alegria Sul, de propriedade da empresa Samarco Mineração S.A., localizada em Ouro Preto-MG. Por fim, conclui-se que as cavernas podem ser 
consideradas como bens híbridos e que necessitam de uma proteção singular. 

1  Introdução

As cavidades naturais subterrâneas, também denominadas cavernas, constituem patrimônio ambiental e cultural de Minas Gerais, nos 
termos do art. 208, inciso V e art. 214, §7º, da Constituição Estadual e são consideradas patrimônio espeleológico e cultural brasileiro, conforme 
art. 216 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e Decreto 99.556/90, alterado pelo Decreto 6.640/2008. Além disso, são consideradas bens da 
União, conforme o art. 20, inciso X, da CF/88. Assim, a proteção das cavernas é uma responsabilidade compartilhada pelo poder público e pelo 
proprietário do local em que está inserida. 

Este artigo versa sobre a proteção legal do patrimônio cultural e espeleológico e a possibilidade de intervenção nesse patrimônio. Assim, 
de modo mais específico, pretende-se analisar como ocorre a proteção das cavidades naturais subterrâneas no âmbito do procedimento de licen-
ciamento ambiental e os critérios para o estabelecimento da classificação e compensações ambientais espeleológicas, no Estado de Minas Gerais 
(MG).  Além disso, o artigo enfrentará os seguintes questionamentos: o empreendimento ou atividade desenvolvido deve interferir na classificação 
das cavidades? A destacada relevância histórico-cultural ou religiosa reflete a proteção ao patrimônio cultural? Podemos considerar as cavernas 
como bens híbridos?

A pesquisa considera a diferença entre bens culturais e naturais, sendo que os primeiros “possuem um significado atribuído pelo humano” 
e “representam os valores culturais de uma comunidade”, enquanto os bens naturais possuem valor em si mesmos (PAIVA, 2015, p.41). Por fim, 
também se discute a proteção das cavidades a partir da perspectiva dos Direitos da Natureza (GUDYNAS, 2011). 

1  Possui pós- doutorado pelo Programa de Pós-Doutoramento em Democracia e Direitos Humanos do Ius Gentium Conimbrigae/Centro de Direitos 
Humanos da Universidade de Coimbra - Portugal. Doutora em Direitos Fundamentais e Liberdades Públicas pela Universidade de Castilla-La Mancha – 
Espanha. Mestre em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, Brasil. Master em Direito Internacional e Comparado do 
Meio Ambiente pela Universidade de Limoges, França. Bacharel em direito pela Universidade de São Paulo (USP). Promotora de Justiça em Minas Gerais. 
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente do Ministério Público de Minas Gerais. Professora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional do Ministério Público de Minas Gerais e da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais. -  Email: alanchotti@mpmg.mp.br. 
2  Mestranda em Direito no programa de Pós-Graduação ‘Novos Direitos, Novos Sujeitos’ da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. Bolsista do 
Programa de Pós Graduação da UFOP. Especialista em Direito Ambiental pela Faculdade de Direito Milton Campos. -  Email: andiaracristinemf@gmail.com. 
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Para tanto, será apresentada a conceituação, bem como as dificuldades para a preservação desse patrimônio, destacado o potencial espe-
leólogo brasileiro e, sobretudo, o presente no estado de Minas Gerais; o contexto histórico da legislação em âmbito federal e estadual; a proteção 
das cavernas no procedimento de licenciamento ambiental e as possibilidades de intervenção; e o questionamento das cavernas enquanto bens 
híbridos, ambiental-cultural, diante dos seus atributos ecológicos e da destacada relevância histórico-cultural ou religiosa. 

Por fim, será feito o estudo de caso do Licenciamento Ambiental do Sistema de Disposição de Rejeitos da Cava Alegria Sul (SDR Cava 
Alegria Sul) localizada no município de Ouro Preto-MG, de propriedade da empresa Samarco Mineração S.A., e a atuação do Ministério Público 
de Minas Gerais para garantir a efetiva proteção do patrimônio ambiental-cultural-espeleológico existente neste local. Esclarece-se que diante da 
complexidade de atuações, bem como dos inúmeros danos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, a presente pesquisa se limitará a 
analisar o licenciamento ambiental do SDR Cava Alegria Sul no tocante à proteção das cavidades naturais subterrâneas. A relevância do presente 
trabalho decorre da necessidade de uma efetiva proteção do rico patrimônio espeleológico presente no estado de Minas Gerais. Contudo, não se 
pretende esgotar o tema, mas sim possibilitar reflexões.  A metodologia utilizada será a teórico-jurídica exploratória, tendo como raciocínio desen-
volvido o hipotético-dedutivo e como técnica auxiliar o estudo de caso. 

2 Proteção Das Cavernas: Patrimônio Ambiental-Ecológico, Espeleológico, Cultural 

Conforme estabelece o art. 1º do Decreto n. 6.640/2008 e de forma semelhante o art. 2º da Resolução CONAMA n. 347/2004, as ‘Cavidades 
Naturais Subterrâneas’ devem ser protegidas “de modo a permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, bem como atividades de cunho 
espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo” e são conceituadas como: 

“[...] todo e qualquer espaço subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, popularmente conhecido como caverna, 
gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso 
onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido formados por processos naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha en-
caixante.” 

O conceito de cavidades naturais subterrâneas e sua proteção no âmbito do licenciamento ambiental deveriam alcançar a complexidade do 
tema. Todavia, a definição trazida pela Resolução CONAMA n. 347/2004 desconsidera a relevância da caverna enquanto bem natural e o valor 
intrínseco dos seus habitantes naturais e apresenta conceito condicionado a possibilidade de acessibilidade pelo ser humano, o que é criticado pela 
doutrina “[...] esta definição é adotada pela União Internacional de Espeleologia - UIS, órgão que congrega as instituições nacionais de espeleo-
logia. Trata-se de uma definição claramente antropogênica e, em certos casos, indesejável” (PILÓ; AULER, 2011, p. 7).

Apesar das previsões legais e constitucionais, a proteção das cavernas ainda é uma tarefa complexa, pois esse patrimônio está sujeito à cons-
tante violação e depreciação em decorrência da ausência de compartilhamento e cadastro de informações e estudos, deficiência de conhecimento 
da exigência legal e importância da gestão compartilhada na sua proteção e, ainda, por se formarem em áreas em que são exercidas atividades 
econômicas de forma intensa: 

As paisagens cársticas e as cavernas constituem um domínio frágil e peculiar. Pequenas alterações ambientais podem representar ameaças sérias à 
integridade do meio subterrâneo. Em nosso país, impactos ambientais em cavernas têm ocorrido desde os primórdios da colonização portuguesa, 
principalmente devido à extração mais intensa de salitre no interior de grutas da Bahia e de Minas Gerais para a produção de pólvora no século19, 
e utilização religiosa de cavernas a partir do século 17[...] (PILÓ; AULER, 2011, p. 10).

Importante ressaltar, ainda, que a dificuldade na proteção das cavernas, também, advém do subdimensionamento dos dados nos cadastros 
espeleológicos brasileiros. Até o ano de 2011 havia apenas o registro de 10.000 cavernas. Contudo, “o potencial espeleológico do Brasil é, ainda, 
enorme. Parece seguro afirmar que, hoje, menos de 5% das cavernas existentes tenham sido identificadas. Nosso potencial espeleológico situa-se 
seguramente na faixa de algumas centenas de milhares de cavernas” (PILÓ; AULER, 2011, p. 10). 

Dessa forma, o Quadro 1 abaixo demonstra a estimativa referente à litologia, ao número de cavernas existentes, ao potencial de cavernas 
ainda não conhecidas e à porcentagem das cavernas conhecidas, o que nos faz refletir sobre o alto potencial espeleológico brasileiro.
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Quadro 1 - Estimativa do potencial espeleológico brasileiro em relação às cavernas conhecidas por litologia

Litologia Número de caver-
nas conhecidas

Provável potencial (ca-
vernas ainda não conhe-
cidas)

Percentagem de ca-
vernas conhecidas

Carbonatos 7.000 > 150.000 < 5%
Quartzitos  510(*) > 50.000 < 1%
Arenitos 510(*) > 50.000 < 1%
Minério de Ferro 2.000 > 10.000 < 20%
Outras litologias 200 > 50.000 < 0,5%

Fonte: Piló e Auler (2011, p. 9), modificado por Jansen et al., 2012, et al CECAV (2018)

Constata-se, ainda, um alto percentual de cavernas conhecidas em litologia de minério de ferro e canga, devido principalmente “aos in-
tensivos esforços de prospecção realizados nessas áreas durante os Estudos de Impacto Ambiental, visando a instalação de empreendimentos 
minerários” (PILÓ; AULER, 2011, p. 9). Por outro lado, a mineração encontra-se entre as principais atividades que causam impactos às cavidades, 
conforme pode ser observado no quadro abaixo, sendo:

Sem dúvida, o conflito mais direto provém da atividade minerária no contexto da qual a caverna, inserida no bem mineral a ser extraído, coloca-se 
como um empecilho à instalação ou expansão de áreas de lavra. Em muitos casos atinge-se uma situação em que perdas – para um dos lados – tor-
nam- se inevitáveis. É importante salientar que a interação entre as cavernas e a mineração é uma via de mão dupla em que impactos atingem ambos 
os atores envolvidos. As atividades minerárias poderão ser fortemente afetadas pela presença de cavernas. A conservação de cavernas poderá ser 
afetada pela atividade mineraria (PILÓ; AULER, 2011, p. 10).

Quadro 2 - Principais impactos potenciais no carste e nas cavernas.

Atividades Impactos potenciais
Mineração Degradação visual; interferências nas rotas 

de drenagem subterrânea; poluição de aquí-
feros; vibrações nas cavernas decorrentes 
das detonações

para desmontes; sobrepressão acústica; su-
pressão total ou parcial de cavernas.

Reservatórios e barragens Aumentos dos processos de abatimento; fu-
gas d’água; alagamento total ou parcial de 
cavernas; alteração no uso do solo no entor-
no. Urbanização/Industrialização/Grandes 
obras de engenharia

Urbanização/Industrialização/Grandes 
obras de engenharia

Poluição e superexplotação de aquíferos; 
abatimentos induzidos; erosão superficial 
e assoreamento de cavernas;  chuva ácida; 
poluição atmosférica; inundações. Sobre-
pressão acústica e alteração do sistema de 
drenagem (terraplenagem).

Adaptação para o turismo em massa/uso re-
ligioso intensivo

Obras de engenharia no interior da caverna; 
destruição de espeleotemas; pichações; li-
quefação e compactação do piso das caver-
nas; alteração do biótopo cavernícola; ge-
ração de lixo; poluição de corpos hídricos.
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Desmatamento/Agropastoris Fragmentação de habitats, perda de espé-
cies vegetais e animais; erosão e assorea-
mento de corpos hídricos; alteração do bió-
topo cavernícola. 

Contaminação de aquíferos por pesticidas e 
fertilizantes; superexplotação dos aquíferos.

Visitação Pisoteamento, quebra de espeleotemas, pi-
chações,

poluição da caverna.
Fonte: elaborada com base na tabela apresentada por Piló e Auler, 2013, p.18.

Portanto, essa “interação” e os impactos causados pela atividade minerária no patrimônio espeleológico e, sobretudo, nas cavernas deve 
ser objeto de reflexão, uma vez que a sua proteção constitui a possibilidade de preservação e continuidade dos seus atributos ecossistêmicos, bem 
como da sua importância histórico-cultural, o que poderá contribuir para a formação da identidade cultural e afirmação do sentido de referência 
dos membros de uma sociedade “[...] como expressiva ferramenta de inclusão, solidariedade e alteridade social- nesta ordem de desenvolvimento 
-, sendo tais demandas inquestionavelmente necessárias, nos dias atuais, para o estabelecimento de um ambiente mais harmônico entre os povos” 
(PAIVA, 2015, p.23).

2.1  O Contexto Histórico Da Legislação No Âmbito Federal E Estadual

As cavidades naturais subterrâneas são consideradas como patrimônio cultural brasileiro nos termos do art. 216 da Constituição Federal de 
1988. Além disso, a Constituição do Estado de Minas Gerais estabelece de forma expressa no art. 208, inciso V e art. 214, §7º que “as cavidades 
naturais subterrâneas, também denominadas cavernas, constituem patrimônio ambiental e cultural de Minas Gerais”. 

Para melhor compreensão do tema mostra-se importante o conhecimento da evolução histórica da legislação de interesse. Desse modo, o 
Quadro 3 sintetiza em uma linha do tempo os principais atos normativos, de âmbito federal e do estado de Minas Gerais.  

Quadro 3 – Linha do tempo com o histórico da legislação federal e estadual

Fonte: elaborado pelas autoras3

A primeira lei a abordar o tema patrimônio arqueológico foi a Lei n. 3.924/61, na qual os bens arqueológicos são considerados bens de 
interesse público. Apesar disso, diversos autores consideram que, no âmbito federal, a primeira regra a abordar de forma específica a proteção e 
conservação das cavernas foi a Resolução CONAMA nº 009/1986, que dispôs sobre a criação de Comissão Especial para tratar de assuntos rela-
tivos à preservação do Patrimônio Espeleológico (PILÓ; AULER, 2011, 2013).

A partir dos trabalhos elaborados pela comissão, foi publicada a Resolução CONAMA nº 005/1987, que criou o Programa Nacional de 
Proteção ao Patrimônio Espeleológico e determinou que fosse inserida na Resolução CONAMA n. 001/86 a obrigatoriedade de elaboração de 
Estudo de Impacto Ambiental para empreendimentos potencialmente lesivos ao Patrimônio Espeleológico Nacional (PILÓ; AULER, 2011, 2013). 
3  Ressalta-se, que além dos atos normativos expostos no Quadro 3 há outras normas pertinentes ao tema. O Decreto Lei n. 25/193 dispõe que constituem o 
patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a 
fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Do mesmo modo, também podemos citar a IN/
ICMBIO n. 12/2018; a IN/ICMBIO n.4/2017; e a IN/ICMBIO n.1/2017.
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Contudo, foi a partir da Constituição Federal de 1988 que as cavernas obtiveram maior relevância e status protetivo, uma vez que o art. 216 
estabelece como patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial incluindo “os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico”. Ademais, o art. 20 da CR/88 considera que as cavidades naturais 
subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos são bens da União, o que possibilitou a sua gestão compartilhada.  

Com o enquadramento das cavernas enquanto bens da União, foi editada a Portaria n. 887/1990 do IBAMA. Essa portaria foi considerada a 
principal norma para a gestão das cavernas brasileiras, pois instituiu “a desafiadora limitação de uso das cavidades apenas aos estudos de ordem 
técnicocientífica, bem como às atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo” (MIRANDA, 2016, p.1). Ain-
da, em 1990, foi publicado o Decreto Federal nº 99.556/1990, no qual foi reafirmado o disposto na portaria, impondo-se os aspectos importantes 
para proteção e manejo das cavernas. Assim, esse decreto “revestiu de maior segurança jurídica as regras da Portaria Ibama 887/90 e elevou 
as cavidades naturais subterrâneas à condição de ‘patrimônio cultural brasileiro’, em harmonia com a regra inserta no artigo 216, V, da Carta 
Magna” (MIRANDA, 2016, p.1). 

Posteriormente, foi editada a Resolução CONAMA nº 347/2004, na qual havia previsão inédita do conceito de cavidade natural subterrânea 
relevante no art. 2º, inciso II, sendo consideradas como relevantes as cavidades que “apresentem significativos atributos ecológicos, ambientais, 
cênicos, científicos, culturais ou socioeconômicos, no contexto local ou regional”.

Quatro anos depois, em 07 de novembro de 2008, foi publicado o Decreto Federal nº 6.640/2008. Tal decreto alterou significativamente 
o status jurídico da proteção das cavernas brasileiras, pois estabeleceu as normas referentes à classificação do grau de relevância das cavidades.
Até a sua publicação não havia ato normativo que estabelecesse a classificação de acordo com a sua relevância “o que implicava na obrigação de
proteção integral de todas elas, gerando alta conflituosidade em face de interesses de grandes empreendimentos econômicos, sobretudo das áreas
de mineração e produção de energia elétrica” (MIRANDA, 2016, p.1).

Dessa forma, as cavernas passaram a ser classificadas de acordo com seu grau de relevância: máximo, alto, médio, baixo e a autorização 
para que os empreendimentos ou atividades causem impactos negativos irreversíveis às cavernas foi condicionada à classificação definida no âm-
bito do procedimento de licenciamento ambiental. 

Inicialmente, a determinação das cavernas de relevância máxima foi realizada por meio de parâmetros definidos pelo referido decreto 
(não podem sofrer impactos irreversíveis). Já as cavidades enquadradas nos demais graus de relevância foram detalhadas na Instrução Normativa 
N. 2/2009 do Ministério do Meio Ambiente (PILO; AULER, 2013). Recentemente, foi publicada a Instrução Normativa do Ministério de Meio
Ambiente nº 2/2017 que estabeleceu a metodologia para a classificação do grau de relevância de todas as cavidades, regulamentando o art. 5º do
Dec. 6.640/2008. Assim, Piló e Auler (2011) identificam três momentos importantes e distintos da normatização federal referente à proteção das
cavernas:

O primeiro está representado pelas primeiras resoluções CONAMA, a Portaria 887 do IBAMA e o Decreto 99.556. Trata-se do momento inicial, 
com perfil altamente conservador e restritivo quanto ao uso das cavernas brasileiras, que foram consideradas, de forma indiscriminada, patrimônio 
espeleológico brasileiro. Não há dúvida que, para um primeiro momento, esse conjunto jurídico trouxe um ganho expressivo no sentido de valori-
zação das cavernas brasileiras, já que muitas cavernas foram preservadas individualmente ou através de conjuntos, diante da criação de unidades de 
conservação. O segundo momento é composto pela Resolução CONAMA Nº 347, que juntamente com o Projeto de Lei Nº 2832/2003 e o último 
parecer da Advocacia Geral da União, formam um conjunto de documentos de conteúdo transicional, entre uma fase de legislação muito restritiva, 
para uma fase mais flexível quanto ao uso das cavernas brasileiras. O terceiro momento é composto pelo Decreto Nº 6.640 e a Instrução Normativa 
Nº 2, do MMA, que através do estabelecimento de um método criterioso de análise de relevância das cavernas brasileiras, busca identificar aquelas 
merecedoras de conservação e que formarão o Patrimônio Espeleológico Brasileiro (PILÓ; AULER, 2011, p.19).

No âmbito estadual, a Constituição de Minas Gerais também estabelece de forma expressa no art. 208, inciso V e art. 214, §7º que cavernas, 
constituem patrimônio ambiental e cultural. Destaca-se, ainda, a IS SEMAD 03/2014, que estabelecia os procedimentos a serem adotados nos 
procedimentos de licenciamento ambiental de empreendimentos considerados efetivos ou potencialmente poluidores ou degradadores de cavida-
des naturais subterrâneas. Além disso, foi publicado o Decreto 47.041 de 2016, que dispõe sobre os critérios de compensação e indenização em 
decorrência de impactos causados em cavidades. 

Em 2016, foi também publicada a Resolução Conjunta SEMAD/IEF/IGAM n 2.420 de 2016, que instituiu o GRUPE – Grupo Interdiscipli-
nar de Espeleologia. A partir da formação do GRUPE houve a elaboração de nova normativa relacionada às cavidades em Minas Gerais e, em 05 
de outubro de 2018, entrou em vigor a Instrução de Serviço Sisema n. 08/2017. Tal instrução de serviço revogou a IS SEMAD 03/2014 e estabe-
lece os critérios e procedimentos a serem considerados nos procedimentos de licenciamento ambiental de empreendimentos considerados efetiva 
ou potencialmente poluidores ou degradadores de cavidades naturais subterrâneas com o objetivo de compatibilizar “as fases de licenciamento 
ambiental com os estudos de prospecção, relevância e áreas de influência e definição de compensações” (SISEMA, 2018).  



Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

283

3 A Proteção Das Cavernas No Âmbito Do Licenciamento Ambiental No Estado De Minas Gerais

Inicialmente, é importante destacar que as áreas formadas por minério de ferro favorecem a formação das cavernas e, portanto, as áreas em 
que ocorrem as atividades minerárias para a exploração do minério de ferro estão atreladas a locais que possuem alta potencialidade de existência 
de cavernas, como por exemplo, o Quadrilátero Ferrífero (PILÓ; AULER, 2011, p. 14). Assim, a imagem 1 - mapa de potencialidade de ocorrência 
de cavernas no país - demonstra como o Estado de Minas Gerais possui uma alta potencialidade para a formação das cavidades, o que evidencia a 
necessidade de especial análise da sua proteção. 

Imagem 1 – Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil

Fonte: CECAV/ICMBIO, 20184.

Portanto, a conservação e as intervenções nas cavidades naturais subterrâneas serão analisadas e autorizadas no âmbito do procedimento de licen-
ciamento ambiental5. “Enquanto aparato legal de caráter preventivo, o Licenciamento Ambiental torna-se essencial para garantir a conservação 
e a preservação de cavidades naturais subterrâneas avaliadas como de alta e máxima relevância. Trata-se de um instrumento fundamental dentro 
da política de construção do patrimônio espeleológico brasileiro” (PILÓ; AULER, 2011, p.19). 

3.1  Etapas Do Licenciamento Ambiental

Inicialmente, conforme dispõe o Dec. 47383/2018, os empreendimentos deverão analisar se estão inseridos no critério locacional de enqua-
dramento previsto na Tabela 4 da DN COPAM n. 217/2017 (localização prevista em área de alto ou muito alto grau de potencialidade de ocorrên-
cia de cavidades, conforme dados oficiais do CEVAC-ICMBIO). Os empreendimentos inseridos nessas localidades deverão apresentar ao órgão 
ambiental um estudo espeleológico, elaborado de acordo com o termo de referência6.  Além disso, deverão consultar o mapa de potencialidade de 
ocorrência de cavidades naturais subterrâneas elaborado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas – CECAV/ICMBio. 

Ressalta-se que conforme a IS SISEMA 08/2017, até a apresentação de todos os estudos e análises espeleológicas pertinentes, todas as 
cavidades existentes no território de Minas Gerais serão consideradas como de grau de relevância máximo. 

Assim, ao iniciar o procedimento de licenciamento ambiental os empreendimentos deverão seguir duas etapas para demonstrar e comprovar 
a existência, os impactos, e por último, a relevância das cavidades existentes, são elas: etapa 1 – apresentação do mapa de potencial espeleológico 
e prospecção espeleológica; etapa 2 - Avaliação de Impactos sobre Cavidades, conforme  IS SISEMA 08/2017.

Na etapa 1 será analisado se o empreendimento ou atividade está localizado em áreas urbanizadas, cujo entorno com raio de 250 metros 
esteja inserido em área com ocupação antrópica estabelecida. Caso se enquadre nessa situação, haverá a dispensa da prospecção espeleológica. 

4  Disponível em:< http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html>. Acesso em: 20. Set de 2018. Destaca-se que há um total de 7614 identificadas no Estado de Minas 
Gerais. 
5  O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo que tem por objetivo autorizar a instalação e a operação de empreendimentos e atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou capazes de causar degradação ambiental. Em Minas Gerais, houve alterações nas normas referentes à estrutura do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos - SISEMA e do licenciamento ambiental com a publicação da Lei 21.972/2016, Decreto 47.383/2018 e DN COPMA 2/2017. Desse modo, a 
modalidade de licenciamento ambiental adotada poderá refletir na forma de proteção da cavidade.

6  Disponível em: <http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/3504-termos-de-referencia-para-os-criterios-locacionais-de-
enquadramento>. Acesso em 10 de nov. 2018.

http://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html
http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/3504-termos-de-referencia-para-os-criterios-locacionais-de-enquadramento
http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/3504-termos-de-referencia-para-os-criterios-locacionais-de-enquadramento
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Também haverá essa dispensa para as atividades que, por sua natureza, são incapazes de gerar impactos em cavidades.

Se não for o caso de dispensa, o empreendedor apresentará o mapa de potencial espeleológico em escala local, e a prospecção espeleológica 
sobre a Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento e sobre seu entorno de 250 metros. Assim, a prospecção será analisada pela equipe 
técnica do órgão ambiental e diante da demonstração de inexistência de cavidades na ADA e no seu entorno de 250 metros, o licenciamento am-
biental da atividade ou do empreendimento deverá seguir os procedimentos regulares.

Entretanto, se no mapa de potencial espeleológico e prospecção espeleológica for constatada a existência de cavidades na ADA ou no seu 
entorno inicial de 250 metros, passa-se para a Etapa 2. Nessa segunda etapa o empreendedor apresentará a avaliação dos impactos da atividade ou 
do empreendimento sobre o patrimônio espeleológico. A avaliação deverá considerar todos os impactos reais e potenciais sobre todas as cavidades 
identificadas na ADA e no seu entorno de 250 metros e suas respectivas áreas de influência.

O empreendedor também demonstrará se os impactos nas cavidades são positivos ou negativos. Se forem negativos, se são reversíveis ou 
irreversíveis, bem como a possibilidade de supressão de cavidades. E, conforme consta na IS 08/2017, a caracterização das cavidades nessa etapa 
só ocorrerá ser for imprescindível à avaliação dos impactos.

Portanto, se for comprovada a ausência de impactos negativos efetivos ou potenciais sobre as cavidades identificadas na ADA e no seu 
entorno de 250 metros, o procedimento de licenciamento ambiental da atividade ou do empreendimento deverá seguir os procedimentos regulares, 
sem a exigência de novos estudos espeleológicos.

Posteriormente, há uma subdivisão na etapa 2 em: 2-A (impactos reversíveis) e 2-B (impactos irreversíveis). Quanto à etapa 2- A, impactos 
negativos reversíveis na cavidade e na área de influência, o empreendedor apresentará as medidas de mitigação, de controle ambiental e de monito-
ramento que serão por ele adotadas, contemplando as formas e os prazos de implementação destas medidas que serão analisadas e aprovadas pelo 
órgão ambiental e constarão como condicionantes no procedimento de licenciamento ambiental. Ainda, haverá exigência de relatório técnico-fo-
tográfico detalhado das cavidades que sofrerão impactos negativos reversíveis e de suas respectivas áreas de influência, podendo haver, de forma 
excepcional, condicionante para que seja feita a caracterização de cavidade que possua alguma característica peculiar.

Quanto a etapa 2-B - existência real ou potencial de impactos negativos irreversíveis - o empreendedor apresentará estudos necessários e 
adequados para a delimitação da área de influência real e para a classificação do grau de relevância de todas as cavidades sujeitas aos impactos. 
A área de influencia real poderá ser distinta da inicial (250 metros), o que dependerá dos estudos e das interferências causadas pela atividade de-
senvolvida.

Desse modo, a classificação do grau de relevância das cavidades, em regra, ocorrerá nessa etapa do procedimento. O empreendedor apre-
sentará ao órgão ambiental o estudo para a classificação do grau de relevância das cavidades sujeitas a potencial ou efetivo impacto negativo irre-
versível, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação. Assim, o órgão ambiental, por meio de Relatório Técnico ou em Parecer Único, 
validará o grau de relevância de acordo com estudos apresentados.

Dessa forma, podemos concluir que o empreendimento e as atividades desenvolvidas interferem diretamente no procedimento de classifica-
ção das cavidades, sendo, inclusive, o empreendedor responsável pela realização de prospecção espeleológica e classificação do grau de relevância 
das cavidades, de acordo com as normas estabelecidas. O órgão ambiental exerce o papel de análise dos estudos e validação da classificação do 
grau de relevância apresentado pelo empreendedor. 

Diante do exposto, é importante refletir se a classificação da cavidade como, em regra, última etapa possibilitará a ocorrência de interven-
ções e danos a esses ambientes naturais, bem como a sua descaracterização, com a consequente classificação em um grau de relevância inferior ao 
que deveria ser. E, ainda, se geraria ofensa ao art. 3º da Lei Federal 3.924, de 1961. 

3.2  Classificações Quanto Ao Grau De Relevância Das Cavernas

As cavidades naturais subterrâneas serão classificadas pelo empreendedor e validadas pelo órgão ambiental, de acordo com seu grau de 
relevância em: máximo, alto, médio ou baixo, determinado pela análise de atributos ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontoló-
gicos, cênicos, histórico-culturais e socioeconômicos, avaliados sob enfoque regional e local, conforme o e a IN MMA 2/2017 e as demais normas 
pertinentes. Assim, cavidade natural subterrânea com grau de relevância máximo é aquela que possui pelo menos um dos atributos listados nos 
incisos do art. 3º, quais sejam:

Art. 3º Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância máximo aquela que possui pelo menos um dos atributos listados abai-
xo: 
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I - gênese única ou rara;  II - morfologia única;  III - dimensões notáveis em extensão, área ou volume;  IV - espeleotemas únicos;  V - isolamento 
geográfico; VI - abrigo essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies animais em risco de extinção, constantes de 
listas oficiais;  VII - habitat essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de troglóbios endêmicos ou relictos;  VIII 
- habitat de troglóbio raro;  IX - interações ecológicas únicas; X - cavidade testemunho; ou XI - destacada relevância histórico-cultural ou religiosa.

Observa-se que a maioria dos atributos está relacionada às questões ecológicas e ecossistêmicas das cavidades. Entretanto, há possibilidade 
de classificação da cavidade em grau máximo considerando a “destacada relevância histórico-cultural ou religiosa”, conforme inciso ‘X’. Dessa 
forma, uma cavidade poderá ser de grau máximo, tendo em vista o grau de relevância de seu ecossistema ou aspecto cultural, de forma separada 
ou conjunta. Contudo, como identificar os atributos e definir o grau de relevância da cavidade? O art. 4º da IN MMA 02/2017 constitui a fórmula 
para alcançar a definição do grau de relevância das cavidades a partir da análise dos atributos expostos no artigo 3º da mesma IN.

Quanto à análise do atributo destacada “relevância histórico-cultural ou religiosa” o seu conceito é definido como “cavidades que apre-
sentam testemunho de interesse arqueológico da cultura paleoameríndia do Brasil, tais como: inscrições rupestres, poços sepulcrais, jazigos, 
aterrados, estearias, locais de pouso prolongado, indícios de presença humana através de cultos e quaisquer outras não especificadas aqui, mas 
de significado idêntico a juízo da autoridade competente” (MMA, 2017).

Observa-se, ainda, que o conceito é aberto, mas ao mesmo tempo condicionado “a juízo da autoridade competente”. Quem é a autoridade 
competente? Miranda (2016) explica que como não consta da norma de forma expressa quem é a autoridade competente, essa pretensa incerteza, 
tem relegado a análise de casos em que o grau de relevância máximo seria determinado pela “destacada relevância histórico-cultural ou religiosa” 
da cavidade. Assim, defende que o órgão licenciador é o responsável pela análise, nos termos da Resolução Conama 347/2004 (MIRANDA, 2016).

Contudo, o empreendedor é quem classificará as cavidades e o órgão ambiental apenas validará essa classificação a partir dos documentos 
apresentados. Assim questionamos: como garantir a proteção das cavidades naturais subterrâneas de grau de relevância máximo considerando 
o atributo histórico-cultural religioso? Haverá exigência no licenciamento ambiental de informações e consulta às comunidades locais? Como
garantir a efetiva participação?

 Entende-se que a proteção das cavidades considerando a sua destacada relevância histórico-cultural ou religiosa dependerá da efetiva 
participação das comunidades nessa classificação, uma vez que a CF/88 determina no art. 216 que “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”. Assim, essa referência deve ser revestida de pluralidade e ainda:

Importante destacar que o aspecto religioso da cavidade deve ser verificado sob a ótica do multiculturalismo, onde crenças ou religiões dos mais 
diversos matizes (africana, indígena, europeia, asiática, popular, erudita etc.) e o significado da ocorrência como local de culto ao sagrado sejam 
interpretados e valorados sem qualquer tipo de preconceito. Ademais, o uso religioso não pressupõe, necessariamente, a presença de inserções 
materiais, como altares, bancos, cruzes etc. A simples utilização do espaço cavernícola para tal finalidade pode ser o bastante, a exemplo do reco-
lhimento de gotejamento de água considerada benta ou sagrada (MIRANDA, 2016, p.1).

Ademais, quanto à classificação das cavidades, o Decreto Federal nº 99.556/2008 (com redação dada pelo Decreto nº 6.640, de 2008), 
estabelece no art. 3º, que a cavidade natural subterrânea que for considerada com grau de relevância máximo, bem como a sua área de influência 
“não podem ser objeto de impactos negativos irreversíveis, sendo que sua utilização deve fazer-se somente dentro de condições que assegurem 
sua integridade física e a manutenção do seu equilíbrio ecológico”. Também consta na IS SISEMA 08/2017 que “o licenciamento ambiental não 
poderá autorizar qualquer impacto negativo irreversível, real ou potencial, sobre cavidade de máximo grau de relevância”.

As cavidades classificadas como de relevância de grau alto poderão sofrer impactos negativos irreversíveis, desde que seja feita a compen-
sação ambiental, por meio de cavidades de testemunho (preservação permanente de outras duas cavidades) ou, diante da impossibilidade, por outra 
forma acordada com o ICMBio por meio de Termo de Compromisso de Compensação Espeleológica (TCCE). 

Quanto às cavidades de grau de relevância médio, os impactos negativos irreversíveis podem ser autorizados mediante o estabelecimento 
de medidas e/ou do financiamento de ações que contribuam para a conservação e o uso adequado do patrimônio espeleológico. Já as cavidades 
classificadas como grau de relevância baixo poderão sofrer impactos negativos irreversíveis, não sendo necessária a compensação espeleológica 
pelo empreendedor.

3.3  A Caverna como Bem Híbrido: elementos naturais e culturais

As cavidades naturais subterrâneas poderão ser eleitas ao grau máximo de proteção considerando tanto a sua importância natural, valor in-
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trínseco do bem natural, quanto a sua importância histórico-cultural, ou seja, enquanto bem cultural. Portanto, podem ser consideradas como bem 
ambiental/espeleológico e cultural. Os bens naturais possuem valor em si mesmos, enquanto os bens culturais referem-se a valores de terceiros: 

“Bem cultural é o valor e o significado que a comunidade atribui a um dado elemento da cultura, e antes mesmo de tornar-se objeto de Direito, ele 
já possui esse valor que é, inclusive, o alvo da tutela jurídica, não sendo possível compreender isso de modo hermético e distante do contexto e 
da função que os bens culturais assumem para uma dada comunidade. Portanto, o bem jurídico tutelado, ao contrário do que se apregoa, não será 
objeto físico em si, e sim, o valor ou significado que esse objeto carrega [...] (PAIVA, 2015, p.88).

Já os bens naturais, juridicamente, podem ser conceituados como “[...] aqueles componentes físicos que possuem valor por si e que estão 
em condições de sustentarem o equilíbrio ecológico ambiental e a sadia qualidade de vida humana e não humana” (PAIVA, 2016, p.142).

A conceituação supra acopla-se à perspectiva dos direitos da Natureza, pela qual há o reconhecimento dos valores intrínsecos dos bens na-
turais e a sua consideração como sujeito de direitos. Essa conceituação não significa a sua intocabilidade, mas sim a sua valoração por si mesma, 
independente da utilidade para o humano. Abandona-se uma perspectiva antropocêntrica para a adoção de perspectivas sociobiocêntricas (GU-
DYNAS, 2013). 

Assim, as cavernas podem ser consideradas como bens híbridos, sob uma perspectiva natural/cultural? Há interferência da prática cultural 
na preservação ecológica?

Diante do exposto, entende-se que as cavernas classificadas como de relevância máxima considerando os seus atributos ecológico/ecossis-
têmico e histórico-cultural podem ser consideradas como bens híbridos, uma vez que são simultaneamente compostas por elementos naturais e 
culturais:  

“[...]são muitos os atributos que dão as paisagens cársticas e as cavernas uma expressiva significância no mosaico paisagístico brasileiro. Salienta-
-se um importante conjunto de elementos naturais e culturais, digno de análise de valoração. Por outro lado, o carste e as cavernas têm peculiarida-
des que os colocam mais vulneráveis às interferências humanas mal planejadas, as quais podem gerar impactos adversos e degradação ambiental
(PILÓ; AULER, 2011, p. 17):

Portanto, considerando-se as cavernas bens híbridos, deve-se buscar a compatibilização da proteção histórico-cultural com a preservação 
ecossistêmica de tais bens, sendo este o grande desafio que se impõe.

4 Análise Do Caso Concreto: Cava Alegria Sul

Em 05 de novembro de 2015 ocorreu o rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, localizada no Município de Mariana, Minas Gerais, 
pertencente à Samarco Mineração S.A., cujas controladoras são as empresas Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton Brasil Ltda. O Desastre 
de Fundão foi considerado um dos maiores desastres do mundo envolvendo atividades minerárias e ocasionou diversos danos às comunidades e à 
biodiversidade. Em decorrência do desastre, a Samarco Mineração S.A. teve suas atividades minerárias paralisadas, o que persiste até a presente 
data. 

Com o objetivo de retomar as operações de lavra e beneficiamento de minério de ferro no Complexo Minerário de Germano, localizado nos 
municípios de Ouro Preto e Mariana, a empresa Samarco Mineração S.A. deu início ao procedimento de licenciamento ambiental do Sistema de 
Disposição de Rejeitos Cava de Alegria Sul (SDR Alegria Sul), como sistema provisório de disposição de rejeitos para atender a eventual retomada 
de suas operações. 

Em 01 de fevereiro de 2017, foi instaurado pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural de Ouro Preto, em conjunto com 
a Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico, Inquérito Civil para apurar eventuais danos 
ao patrimônio cultural arqueológico e espeleológico localizado na área do SDR Alegria Sul.

As investigações apontaram que, após obter a manifestação de conformidade dos Conselhos Municipais de Patrimônio Cultural dos municí-
pios de Ouro Preto e Mariana e a anuência do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA), a empresa Samarco 
Mineração S.A. realizou alterações no projeto do empreendimento sem, no entanto, submeter estudos ambientais atualizados à análise dos órgãos 
de proteção do patrimônio cultural. 

Importante esclarecer que a Samarco Mineração S.A. formalizou o procedimento de licenciamento ambiental perante a Secretária Estadual 
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de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) com o pedido inicial de Licença Prévia (LP). Todavia, com a alteração da legislação 
estadual sobre licenciamento ambiental, a empresa realizou uma alteração no procedimento de licenciamento ambiental e requereu a Licença Pré-
via (LP) concomitante com a Licença de Instalação (LI). A Cava Alegria Sul já era explorada pela mineradora antes do rompimento da barragem 
de Fundão e uma parte do empreendimento encontra-se em área antropizada. Contudo, o empreendimento também afetará áreas que ainda não 
sofreram degradação ambiental. 

Em 2016, quando houve a formalização do procedimento de licenciamento ambiental, por exigência legal, a mineradora apresentou o Re-
latório de Impacto ao Patrimônio Cultural e o Estudo de Impacto ao Patrimônio Cultural. Esses documentos foram submetidos aos Conselhos de 
Meio Ambiente e de Patrimônio Cultural dos Municípios de Mariana e Ouro Preto, que manifestaram anuência ao empreendimento, assim como 
ao IEPHA. 

A empresa Samarco Mineração S.A., não obstante as alterações realizadas posteriormente no projeto do SDR Alegria Sul7, não apresentou 
novos estudos referentes ao patrimônio cultural espeleológico da região aos respectivos conselhos municipais. 

Do mesmo modo, a Samarco obteve a anuência do IPHAN ao projeto sem que fosse determinada a prospecção arqueológica na totalidade 
da área do empreendimento, especialmente nas cavidades naturais. Da mesma forma, a SEMAD não solicitou ou realizou os estudos espeleológi-
cos necessários para conhecer o grau de relevância das cavidades naturais que serão impactadas, permitindo que fosse implementado o empreen-
dimento sem garantia da proteção ao patrimônio cultural existente na área. 

Equipe técnica do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) analisou os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios de Impacto 
Ambiental (RIMA) apresentados pela Samarco e realizou vistoria nas áreas de influência direta e indireta do projeto, com o objetivo de mapear as 
informações contidas no EIA. Foi constatado que os estudos apresentados não contemplaram sítio arqueológico localizado na área do vertedouro 
nem tampouco o patrimônio espeleológico. Conforme Relatório Técnico elaborado pelo Instituto Prístino, instituição que realizou estudos técni-
cos para o MPMG, foi observado que na área em que se pretendia a implantação do vertedouro foi identificada uma “estrutura linear com valor 
arqueológico que consiste num muro de pedras”, identificado em momento posterior como sítio arqueológico feito entre 1700 e 1800. Esse sítio 
arqueológico não havia sido mencionado nos estudos apresentados pela Samarco Mineração S.A. 

Relatório elaborado pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) identificou 23 (vinte 
e três) cavidades naturais e 04 (quatro) sítios arqueológicos na área, sendo quatro cavidades e dois sítios localizados nos limites da Cava Alegria 
Sul. Além disso, consta do laudo técnico elaborado pelo Instituto Prístino referente à análise do Parecer único emitido pela SUPRI (1296828) que 
“em relação ao patrimônio espeleológico, observou que o empreendedor não apresentou estudo de relevância de dez cavidades (GS-23 e GS-32) 
e que a classificação da cavidade deve ser realizada em fase anterior aos possíveis impactos na caverna e em sua área de influência, bem como 
apresentados todos os estudos necessários para a análise dos impactos” (MPMG, 2018, p.4).

Ademais, consta do próprio Parecer Único elaborado pela SEMAD, por meio da Superintendência de Projetos Prioritários – SUPPRI, que 
as obras de instalação do empreendimento têm grande potencial de ocasionar efetivos danos nas cavidades naturais subterrâneas e nas respectivas 
áreas de influência, sendo vários deles irreversíveis.

Diante disso, o MPMG expediu recomendações aos diversos órgãos envolvidos (IPHAN, IEPHA, SEMAD, COPAM, Conselhos Muni-
cipais de Patrimônio Cultural de Ouro Preto e Mariana), para que fossem tomadas providências no sentido de regularizar as manifestações de 
conformidade e anuências expedidas.

Foi expedida a recomendação conjunta MPMG/MPF N.04/2017 para que o IPHAN adotasse medidas com o objetivo de realizar a efetiva 
proteção do patrimônio cultural de Ouro Preto. Além disso, foi enviada Recomendação 02/2017 aos Conselheiros do Conselho Estadual de Política 
Ambiental (COPAM), no sentido de que estes não aprovassem a concessão de LP e LI concomitantes ao empreendimento enquanto não sanadas 
as irregularidades apontadas e sem que fossem observadas todas as etapas necessárias para garantir a proteção do patrimônio cultural.

Em 11 de dezembro de 2017, houve uma reunião extraordinária da Câmara de Atividades Minerárias (CMI) e o Estado de Minas Gerais, 
por meio do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), a despeito das advertências do MPMG, concedeu a licença prévia concomitante 
com a Licença de Instalação ao empreendimento. As recomendações apresentadas pelo Ministério Público foram acolhidas apenas parcialmente, 
com a inclusão de condicionantes à licença expedida. 

O IPHAN exigiu da Samarco a prospecção das cavidades, para verificação de atributos e devida classificação. Foram realizadas as pros-
pecções em toda a área da cava Alegria Sul, tomando como base as orientações e mapa apresentado pelo MPMG. A Samarco acrescentou que as 
cavidades foram registradas no Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE), gerenciado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Con-
servação de Cavernas (CECAV), bem como foram cadastrados os estudos espeleológicos e os polígonos das áreas de influência de tais cavidades, o 
que foi comprovado à SEMAD. A Samarco comprometeu-se a não iniciar as obras de implantação do SDR Cava Alegria Sul enquanto não findadas 
7  “O EPIC não mencionava a existência de cavidades e, nos estudos, constava que o prazo de implantação do empreendimento seria de cinco meses, com a utilização 
de mão de obra de 123 (cento e vinte e três) trabalhadores. No entanto, consta no Parecer único da SEMAD que o prazo de implantação será de sete meses com a utilização 
de 826 (oitocentos e vinte e seis) trabalhadores” (MPMG, 2018).
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as negociações com o objetivo de sanar as irregularidades apontadas pelo Ministério Público. 

Passou-se para a tentativa de composição extrajudicial do conflito, para saneamento das irregularidades ainda existentes. Em 28 de setem-
bro de 2018, foi firmado o Termo de Compromisso entre o MPMG, a Samarco Mineração S.A. e a Aecom do Brasil Ltda., que estabelece as con-
dições para contratação e custeio, pela mineradora, de auditoria técnica independente a ser realizada pela Aecom do Brasil Ltda. para acompanhar 
a implantação do empreendimento SDR Alegria Sul. 

A auditoria externa acompanhará de perto as obras, garantindo que os projetos apresentados e aprovados pelos órgãos competentes são efi-
cientes na proteção do patrimônio cultural. Por meio dos relatórios de auditoria, será possível o MPMG certificar se a área de entorno estabelecida 
pela SEMAD é realmente eficiente para garantir a integridade das cavidades e de seus atributos. Se os programas de proteção e a área de influência 
estabelecida forem insuficientes, o Ministério Público poderá adotar as medidas cabíveis, inclusive postulando a paralisação das obras.

O MPMG também garantiu efetivamente a proteção do Parque Nacional Serra do Gandarela, uma vez que a auditoria abrangerá os progra-
mas de monitoramento estabelecidos para apontar a ocorrência de eventuais impactos a esta unidade de conservação pela implantação do SDR 
Alegria Sul. Desse modo, as cavidades bem como o aqueduto datado aproximadamente entre final de 1700 e início de 1800 estão sendo registra-
dos, demarcados e protegidos. A figura 1 abaixo demonstra a área da SDR Cava Alegria Sul, conforme marcação em vermelho, e a localização de 
algumas cavidades existentes, o que resultou no arquivamento do inquérito.

Imagem 2 – área da SDR Cava Alegria Sul e localização das cavidades

Fonte: AECOM DO BRASIL LTDA.

Considerações Finais

Demonstrou-se ao longo da pesquisa a importância da proteção do patrimônio cultural espeleológico, bem como os seus desafios, espe-
cialmente, no Estado de Minas Gerais, uma vez que possui uma alta potencialidade de ocorrência de formação de cavidades e intensa atividade 
minerária. Apresentou-se o contexto histórico da legislação no âmbito federal e estadual, a proteção e possibilidade de intervenção nas cavernas, 
analisando as etapas do licenciamento ambiental em Minas Gerais e a forma de classificação, a partir da legislação publicada em 05/10/2018.

Dessa forma, conclui-se que o empreendimento e as atividades desenvolvidas interferem diretamente no procedimento de classificação das 
cavidades, tendo em vista que poderá haver dispensa da prospecção espeleológica em decorrência do tipo de atividade e por ser o empreendedor 
responsável pela classificação do grau de relevância e o órgão ambiental responsável pela validação. Ainda, questiona-se e propõe-se reflexão 
quanto ao momento em que é realizada a classificação do grau de relevância, o que poderá afetar diretamente a forma de intervenção nas cavidades, 
bem como a efetividade de proteção do patrimônio cultural. Destacou-se a problemática quando a relevância máxima for considerada a partir do 
atributo “histórico-cultural ou religioso” e a necessidade de participação das comunidades.

Ainda, a partir da compreensão da diferença entre bens culturais e naturais considerou-se que as cavernas podem ser conceituadas como 
bens híbridos, ou seja, em casos específicos podem ser bens constituídos de elementos naturais e culturais, podendo ser consideradas como de 
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grau de relevância máximo em virtude desses atributos. Além disso, sob a perspectiva dos Direitos da Natureza também propôs-se reflexão quanto 
ao próprio conceito legal atribuído às cavidades sob uma perspectiva antropocêntrica e objetivo da determinação das relevâncias em graus, o que 
ocorre desde 2008. 

Por fim, foi apresentado o caso do SDR Alegria Sul, da empresa Samarco Mineração S.A., podendo ser constatada a ausência de efetiva 
proteção do patrimônio cultural no âmbito do procedimento de licenciamento ambiental analisado, uma vez que a proteção efetiva desse patrimô-
nio apenas foi garantida pela atuação do MPMG, impondo-se reflexão quanto à necessidade de aprimoramento do procedimento de licenciamento 
ambiental para que esse se torne de fato um instrumento apto a proporcionar uma efetiva análise e proteção do patrimônio cultural. Conclui-se pela 
necessidade de maior proteção do rico patrimônio espeleológico presente no estado de Minas Gerais, especialmente, com relação às cavidades, que 
por serem ambientes frágeis necessitam de uma proteção singular.
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O DIREITO A CIDADE COMO DIREITO AO PATRIMÔNIO: ZONA PORTUÁRIA EM JOGO 

Sirley Conceição Ferreira1 

Resumo 

O trabalho tem por objetivo abordar algumas importantes emblemáticas-situações que nos faz refletir o direito a cidade como direito ao patrimônio, 
embora nos requer pensar que se busca o direito a história, a memória, ao passado, a propriedade e própria existência do bem cultural. As medidas 
urbanísticas de revitalização imposta por uma lógica capitalista, no qual a cidade é visto como espaço de produção e que deve ser tratado também 
como espaço de produção das relações sociais, tem em vista o desafio de conservação dos bens culturais edificados e os espaços de memória frente 
às ações hegemônicas do Estado e do setor privado. O foco principal das análises é o contexto da Zona Portuária do Rio de Janeiro e os bairros que 
constituem essa região visto como espaços de memória da africanidade brasileira que por muito tempo era considerado como ‘’zona periférica’’, 
e agora ocorre um processo urbano inverso devido os planos estratégicos de extensão, remodelamento e embelezamento da região.

Palavras-chave: (re) ordenamento, zona-portuária, direito a cidade e patrimônio cultural.

Abstract

The work aims to address some important emblematic-situations that make us reflect the right to the city as a right to heritage, although it 
requires us to think that the right to history, memory, past, property and very existence of the cultural good is sought . The urbanistic measures 
of revitalization imposed by a capitalist logic, in which the city is seen as a space of production and which must also be treated as a space for the 
production of social relations, is aimed at the challenge of conservation of built cultural goods and spaces of memory of the hegemonic actions 
of the State and the private sector. The main focus of the analyzes is the context of the Port Zone of Rio de Janeiro and the neighborhoods that 
constitute this region as spaces of memory of Brazilian Africanness that for a long time was considered as a ‘peripheral zone’, and now there is an 
urban process inversion due to the strategic plans of extension, remodeling and beautification of the region.

Keys-words: (re) planning, port zone, right to city and cultural heritage.

 Introdução 

A Zona Portuária do Rio de Janeiro constituído pelos Bairros limítrofes, Gamboa, Santo Cristo, Saúde e parte do Centro é uma região de 
relevância cultural, principalmente de referencia a cultura afrobrasileira e dos seus monumentos edificados classificados como espaços de memória 
como Pedra do Sal e o Cais do Valongo, ambos localizados no bairro saúde e outros. 

A urbanização configura o tecido urbano, e seus possíveis impactos refletem na vida cotidiana das pessoas, embora os conflitos entre os di-
ferentes atores sociais na produção do espaço têm como um dos principais fatores a conservação do patrimônio cultural e dos espaços constituídos 
de significação cultural, na permanência ou não do bem.

Visto que ‘’o direito a cidade’’ que se afirma como um apelo, como uma exigência e fundamentalmente como ‘’direito a vida urbana’’, 
segundo Lefebvre (2001, p.105), ao mesmo modo podemos dizer que a conservação do patrimônio cultural e suas interfaces caminham lado a lado 
quando tratamos desse pressuposto, no qual se busca o direito a memória, história e cidadania, ou seja, direito ao passado (PAOLI, 1992).

Nesse contexto, se tratando do nosso objeto de estudo, temos como objetivo (re) discutir a área portuária e as políticas de urbanização, por 
sinal percebe-se o processo e tentativa de (re) ordenar a área tendo em vista os megaeventos esportivos, o fenômeno do turismo e a valorização 
imobiliária.

As emblemáticas-situações apontadas no decorrer deste trabalho é um convite para que possamos não só refletir a cidade como bem cul-
tural, mas nos perguntarmos: Para quem a cidade esta sendo organizada? O que se quer conservar e valorizar como patrimônio cultural? Qual o 
papel da comunidade frente às ações hegemônicas do Estado?
1  Mestrando no Programa de Pós Graduação Patrimônio, Cultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – PPGPACS/UFRRJ. Tutor de 
Cartografia e Geoprocessamento da Fundação CECIERJ/CEDERJ.-  Email: sirley.ferrconsaqua@hotmail.com
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Diante isso, o trabalho consiste por meio da pesquisa exploratória com vista a uma análise qualitativa e da pesquisa bibliográfica e docu-
mental, como em livros, dissertações, teses, leis e demais documentos (Agenda 21, o Plano Diretor, Inventário Turístico, Projeto Porto Maravilha, 
relatórios trimestrais do consórcio do porto novo, projetos, jornais locais entre outros).

Desde então, busca-se no sentido de tais reflexões avançarem para além das compreensões dialéticas que pretendemos discutir e suas impli-
cações no espaço urbano da cidade Rio de Janeiro e refletindo o direito a cidade como forma política e democrática na conservação do patrimônio 
cultural e no direito dos diversos grupos sociais exercerem suas manifestações culturais, o acesso aos espaços culturais, no sentido de entendermos 
que a cidade em si é plural, no qual a principio devemos entendê-la como bem cultural.

1. Considerações iniciais

O processo de extensão e remodelamento da cidade do Rio de Janeiro com relação área central é marcado por processo de hierarquização do 
tecido urbano tendo vista o cinturão de isolamento que segrega a zona portuária e aos bairros que integram a região como Gamboa, Santo Cristo 
e Saúde.

 A hierarquização e o isolamento são marcados com a construção Avenida Central, Beira Mar (que liga o centro ao zona sul), conseqüen-
temente a configuração urbana tem como Avenida Rodrigues Alves e Francisco Bicalho (considerado grandes artérias e viabilizavam a carga, a 
descarga e a distribuição das mercadorias do novo porto, sem “incomodar” o novo Centro da cidade) e completando o arco de segregação so-
cioespacial da zona do porto temos a construção da Avenida Brasil (porta de saída e entrada da cidade) e por fim, a Avenida Presidente Vargas que 
completa o cinturão de isolamento impostos aos Bairros juntamente com as avenidas Central (Rio Branco), Rodrigues Alves e Francisco Bicalho 
(Canal do Mangue), segundo Lima Carlos (2017, p. 9).

Nessa mesma linha de argumentação, o processo histórico de urbanização da Política de Pereira Passos dentre outras intervenções urbanís-
ticas marca o processo de extensão, remodelamento e embelezamento, no intuito de tornar o Rio ‘’Paris dos Trópicos’’, eliminando os traços da 
cidade colonial (MOLINA, 2014, p.3). 

Que também marca um período de segregação socioespacial, cujo importante considerar que a visão racista da elite carioca com a popula-
ção negra que residem na zona portuária, mesmo decorrente dos diferentes processos de urbanização, ainda essa população que por sinal nos fins 
do século XX eram oficialmente definido pelo Estado como ‘’classes perigosas’’ e ‘’pobres e viciosas’’ (CHALHOUB, 1996 apud LIMA CAR-
LOS, 2016, p. 1). 

Nesse contexto, diante dessas considerações históricas tratadas brevemente, ressaltamos que o processo de (re) ordenamento da região por-
tuária se dar a partir das tensões entre diferentes atores sociais pela hegemonia no processo de produção do espaço e que implica diretamente na 
relação com os diferentes tipos de edificações, o patrimônio cultural edificado, dos espaços subjetivos urbanos, da mesma forma que esse processo 
(re) funcionaliza e cria novos ambientes, contrapondo numa concepção moderno e pos-moderno de velho e novo (RAEDER, 2010).

É oportuno salientar que os termos ‘’(re) ordenar’’, ‘’revitalizar’’ dentre outras terminologias estão associadas às intervenções urbanas no 
sentido de qualificar as transformações urbanas das cidades, mas por outro lado dificultam mais do que facilitam o entendimento das reais in-
tenções, e que o poder publico parece colaborar e manter essa confusão, legitimando novos termos, selecionando os espaços e os bens culturais 
edificados a serem conservados e valorizados, as pessoas a ocuparem os novos espaços produzidos (LIMA CARLOS et. al., 2010, p. 31).

Rediscutir o conceito de ‘’ordenamento territorial’’ se torna sempre desafio quando se trata da relação e do conflito do que é antigo e mo-
derno e pós-moderno nas políticas públicas de planejamento ambiental urbano. Nesse sentido, é importante ter clareza de dois pontos centrais no 
campo dessa problemática. O primeiro pressuposto é o conceito de ‘’ordem’’ que vem acompanhado de seu par indissociável a ‘’desordem’’ que 
por fim, coincide com aquilo que caracterizamos como crise no contexto urbano da cidade (HAESBAERT, 2006, p. 117).

Já o segundo pressuposto é o ‘’território’’ relação de apropriação ou domínio da sociedade que ‘’incorpora como um de seus constituintes 
fundamentais o movimento, as diferentes formas de mobilidade, ou seja, não é apenas um “território-zona”, mas também um “território-rede” 
(Ibid., 2006, p. 118).

Da mesma forma essas terminologias se encontram nos projetos de urbanização das cidades, inclusive no Projeto Porto Maravilha que 
diretamente reflete o contexto histórico da região do porto e as transformações urbanas que por sinal é o processo mais amplo de revitalização 
do capital e modernização do espaço urbano, de impor nova lógica hegemônica na organização dos lugares em condição promissora capazes de 
manter a rentabilidade (SILVA, 2012)

Desde então, processo de extensão, remodelamento e embelezamento na zona portuária visto os megaeventos esportivos, o fenômeno do 
turismo, a valorização imobiliária ações essas que cabe a nos mencionar algumas emblemáticas-situações que requer analisar e (re) discutir para 
quem a cidade esta sendo organizada e quais as intenções dos projetos de revitalização urbana. 
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2. Zona Portuária: (re) ordenamento para quem?

A zona portuária é de extrema importância histórica e cultural de formação da cidade do Rio de Janeiro. Por muito tempo a área denominada 
‘’zona periférica’’ devido atividades portuárias, também visto como área violenta, uso de drogas, prostituição e onde a maioria da população pobre 
e negra, por fim, cumpri a função econômica e social de abastecimento de mercadoria e de mão de obra, segundo Silva (2013, p. 2).

O processo de extensão, remodelamento e embelezamento da região portuária está associado aos planos estratégicos e urbanísticos da cida-
de carioca, tendo vista a criação em 1993, o primeiro Plano Estratégico chamado ‘’Rio sempre Rio’’ concebido no governo de César Maia (1993-
1997) no intuito de promover a oferta-cultural e os mega-eventos esportivos que vieram a surgi nos anos seguintes, segundo Molina (2014, p.11).

Neste caso, tendo em vista o processo de revitalização e a mobilização, o setor privado ganha mais força com o plano denominado ‘’as 
cidades da cidade’’, ação esta que ‘’privilegia’’ as diferentes identidades e potencialidades, esse segundo plano estratégico (2001-2004) tem como 
foco a implementação de conjunto de obras necessárias, visto a candidatura da cidade aos Jogos Pan-americanos de 2007 (Ibid., 2014).

O ambicioso empreendedorismo urbano de tornar a cidade do Rio de Janeiro, inclusive a região portuária como porta de entrada do turismo 
brasileiro, fica mais claro com o terceiro plano estratégico (2009-2012) denominado ‘’Pós – 2016- o Rio mais integrado e competitivo’’, plano 
este lançado pelo Prefeito Eduardo Paes com foco dos megaeventos esportivos como a Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, tendo 
como lema central a ‘’visão de futuro’’ e aderindo aos princípios da sustentabilidade (social, econômica, ambiental e política), segundo Molina 
(2014, p. 12)

 Desde então, consideramos que esse plano dentre outros foi o que mais levantou questões com relação aos impactos sociais, culturais e ur-
banos, principalmente na zona do porto e seus bairros, visto das 37 iniciativas estratégicas definidas, sendo parte destas o Projeto Porto Maravilha 
que emerge ainda no bojo das discussões.

Visto que o Projeto Porto Maravilha cria uma nova área de centralidade e oportunidade de valorização do patrimônio cultural, de oferta 
cultural, de mudanças dos espaços para o turismo e dinamização do mercado imobiliário. Também visa à recuperação do patrimônio histórico e 
cultural, a implementação de novos equipamentos.

Alem do projeto prevê o embelezamento por meio da melhoria de infraestruturas, revitalização dos espaços urbanos e construções de mu-
seus como Museu Olímpico, Pinacoteca, Aquário e o Museu do Amanhã se percebe que mínimos foram às atenções e os direcionamentos de ações 
e medidas para conservação dos bens culturais de matrizes africanas e a valorização de suas manifestações culturais. 

Neste caso, a região portuária constituído pelos Bairros Gamboa, Santo Cristo e Saúde, áreas marcadas pelo processo histórico de urbani-
zação, hierarquização e isolamento. O (re) ordenamento da região a produção de lugares elitizados vem acompanho pelo processo de segregação 
socioespacial.

Desde então, as mudanças decorrentes mediante os processos urbanísticos que muitos denominam de (re) ordenamento ou revitalização 
urbana, a eliminação de barreiras socioespaciais, ou seja, a desapropriação e expulsão dos habitantes situados na ‘’rota’’ não só dos megaeventos, 
mas da força externa e interna do empresariado, principalmente da valorização imobiliária e inserção de novos agentes comerciais impondo uma 
lógica capitalista (MOLINA, 2014), que a principio são casos notados principalmente na zona portuária e outros espaços que fizeram parte da rota 
dos megaeventos esportivos como o Parque Olímpico da Barra da Tijuca.

Nesse contexto, a região portuária, sua relevância histórica e cultural se destaca devido à região ser residência secular de escravizados e 
ex-escravizados, negros libertos, também os bairros são espaços de valorização da memória negra e religiosidade de matriz afrobrasileira (COR-
RÊA, 2016). 

Que por sinal, entendemos como espaços subjetivos urbanos, onde compreendemos que as pessoas são essência dos lugares, onde a pre-
sença das pessoas nos ‘’espaços’’ transforma em ‘’lugares’’, da mesma forma que fazem estes lugares se tornar vivos, ocupados, orgânicos e de 
significação cultural (SAMPAIO, 2008, p.5).

No caso a Pedra do Sal2 no Bairro Saúde, local considerado o berço do samba, o processo jurídico de tombamento que foi vetado pelo 
atual Prefeito Marcelo Crivela pelo reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial do Município emerge na discussão, onde a comunidade 
Quilombola Pedra do Sal luta pelo reconhecimento desse bem cultural e pelo espaço de memória frente ao contexto urbano de grande especulação 
imobiliária (ESTADÃO, 2018).

É importante mencionar que quando tratamos da política de conservação, tendo como âmbito de atuação o município do Rio de Janeiro, 
poucos foram os tombamentos (salvaguarda e conservação) em âmbito federal em 1984, havia levado em consideração a imaterialidade do bem 

2   A ‘’Pedra do Sal’’ fica localizada no bairro da Saúde perto do Largo da Prainha, na Cidade do Rio de Janeiro. Tem este nome porque o sal era descarregado 
do porto na rocha por negros escravizados. Era conhecida como Quebra-bunda, pois as pessoas escorregavam com facilidade. Por esse motivo foi esculpida por negros 
escravizados uma escada na rocha (VENTURA, 2016, p. 21).
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preservado (CHAGAS, 2005). Deste modo, ressaltamos que ‘’o reconhecimento do patrimônio cultural afro-brasileiro no âmbito da preservação 
patrimonial por parte do Estado é recente no Brasil’’, segundo Fernandes et. al (2016, p.3).

Logo, se percebe que o processo de metropolização do espaço urbano do Rio de Janeiro, considerando o contexto da região portuária, o 
modelo de (re) produção de um modelo portuário para poucos reflete diretamente no contexto atual quando os envolvidos no processo, onde os 
benefícios que são e serão gerados para o grande capital através da ‘’mercadificação’’ dos espaços subjetivos urbanos (SILVA, 2013, p.1) que per-
mite o capital privado ditar as regras, segregando e marginalizando as comunidades que lutam pelos seus espaços de memória e de exercer suas 
manifestações culturais.

Desde então, a cidade do Rio de Janeiro na tentativa de remodelar e embelezamento passa por uma serie de ações e medidas mais ou menos 
planejadas e se percebe um velado processo de gentrificação3, que por sinal os espaços aos poucos estão sendo revitalizados tornando-se importan-
tes centros comerciais, com melhorias materiais e mudanças imateriais, principalmente econômicas e sociais, visto a supervalorização imobiliária, 
novos tipos de manifestações e entretenimento cultural.

Considerações Finais

A recomendação sobre a conservação dos bens culturais ameaçadas pela execução de obras públicas ou privadas, UNESCO, 1969, vem 
chamando atenção para as mudanças urbanísticas e os impactos na conservação do patrimônio cultural como todo.

A participação das pessoas na construção da cidade, na sua produção, na apropriação do produto construído que é diferente do ‘’direito a 
propriedade’’, deve ser uma responsabilidade de todo o interesse de fiscalizar e cobrar (LEFEBVRE, 2001, p.21).  

Da mesma forma, podemos chama a cidade de ‘’espaço relacional’’ contidos de objetos que relacionam um ao outro, e este com as pessoas 
e suas identidades, memórias e representação e vice-versa e que também implica ‘’a idéia de relações internas; influências externas são internali-
zadas em processos ou coisas específicas no espaço-tempo’’ (HARVEY, 2006, p. 12).

Nesta abordagem, se percebe a ausência do Estado frente à conservação dos bens culturais e a desvalorização dos espaços de memória, 
visto hoje como espaço de repressão policial, da política de desmistificação da cultura, dos escassos investimentos de promoção da cultura, prin-
cipalmente de matrizes africanas.

Presenciamos a disputa da região portuária, por meio da especulação imobiliária, inserção de novos equipamentos e novos grupos sociais 
vistos por um processo de gentrificação, por fim a turistificação dos espaços por meio do fenômeno do turismo e de promover o turismo cultural, 
por meio dos novos empreendimentos culturais edificados ambos os fatores imbricados na lógica capitalista de produção do espaço e das relações 
sociais.

É notório que a Zona Portuária, o processo de revitalização e (re) ordenamento ‘’são usadas pelas frações da burguesia no poder como 
estratégias para adequar a cidade às necessidades do capital’’, neste caso o Porto Maravilha é considerado pela prefeitura como projeto urbano 
estratégico e rentável, por outro lado reflete varias questões sociais e culturais, inclusive a conservação do patrimônio cultural e as populações 
locais (SILVA, 2012, p. 61).

Desde então, a própria cidade deve ser tratado como espaço de pertencimento plural, onde as diferentes culturas possam expressar e exercer 
democraticamente suas culturalidades e tornar os espaços em lugares vivos e orgânicos, onde o patrimônio cultural deve ser conservado e valori-
zado e permita a fruição cultural entre as pessoas, logo o patrimônio só se torna sustentável se for usado pelo individuo ou sociedade diariamente 
de forma cuidadosa para que a valorização seja diária e futura.
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O PAPEL DO PATRIMÔNIO NO RETORNO DOS REFUGIADOS: O FUTURO DOS EX-MORADORES DE 
BENTO RODRIGUES 1

Paulini Mourão Faria*

Resumo

Traz a tona uma reflexão sobre o real significado do patrimônio e sua função perante a sociedade que se insere. Faz um estudo sobre o impacto 
psicológico pós desastre nos ex-moradores de Bento Rodrigues levantando uma possível amenização pelo restauro apoiando na obra análoga da 
reconstrução do Centro de Warsaw. Por fim, abre um questionamento sobre as legislações atuais que regem os patrimônios e as exceções que delas 
podem surgir para um objetivo maior.

Palavra-chave: Restauro, Bento Rodrigues, Patrimônio histórico, Arquitetura.

THE ROLE OF THE HERITAGES IN THE RETURN OF REFUGEES: 

THE FUTURE OF FORMER RESIDENTS OF BENTO RODRIGUES

Abstract:

Brings to light a reflection on the real meaning of heritage and its function toward the society that is inserted. It makes a study on the psychological 
impact post disaster in the former residents of Bento Rodrigues raising a possible improvement by the restoration supporting in the analogous work 
of the reconstruction of the Warsaw Center. Finally, it opens a questioning about the current laws that govern the heritages and the exceptions that 
they can arise for a greater objective.

Key words: Restoration, Bento Rodrigues, Historical heritage, Architecture.

 Introdução

O que define um patrimônio? Segundo o dicionário do IPHAN o conceito de patrimônio, a cultura ocidental moderna, se refere a uma gama 
de coisas de grande valor para um grupo pessoas. Logo podemos dizer que a existência do patrimônio é dependente do sentido que uma comuni-
dade emprega a ele, caso contrário seria apenas uma construção. Mas que sentido é este?

(...) qualquer um pode desligar o rádio e abandonar os concertos, não gostar e cinema e de teatro e não ler um livro, mas ninguém pode fechar os 
olhos diante das construções que constituem o palco da vida citadina e trazem a marca do homem no campo e na paisagem (ZEVI, 2002, p.2).

 Como afirma Zevi na citação acima, somos personagens em contextos, personalidades desenvolvidas na vivência de uma comunidade, no 

1   Exposição oral de trabalho no Congresso Mineiro de Direito do Patrimônio Cultural *Universidade de Itaúna (UIT). Bacharel em Arquitetura e Urbanismo. - 
E-mail: paulinimourao@gmail.com
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cenário de construções que tecem nossas memórias afetivas. Assim podemos dizer que a relação entre patrimônio e comunidade é uma co-depen-
dência, ou seja, o imóvel só se torna eterno quando o homem identifica nele a marca da sua história. O patrimônio é uma chave da identidade de 
seu povo.

As pessoas, individualmente ou de forma coletiva, necessitam identificar territórios como próprios, para construir sua personalidade, estruturar suas 
cognições e suas relações sociais, e ao mesmo tempo suprir suas necessidades de pertença e de identificação. (POL, 1996, p. 50)

 Contextualização

 Mas e quando essa relação é quebrada? Em 5 de novembro de 2015, na cidade de Mariana/MG, tivemos um exemplo disso, o  maior de-
sastre socioambiental do Brasil no setor da mineração, o rompimento da barragem do Fundão.  O soterramento dos distritos causou 19 mortes e 
desalojou 236 famílias, que se viram obrigadas a abandonar suas terras.

 Foi o caso dos moradores de Bento Rodrigues, que tiveram seu município varrido pela lama, pertences perdidos e a maioria das construções 
quase irreconhecíveis. A mineradora SAMARCO, responsável pela barragem, relocou essas famílias para a cidade de  Mariana (MG) oferecendo 
subsídios que substituísse a perda de suas casas e formas de renda, criando a possibilidade de um novo começo. 

No entanto o resultado disso não foi tão matemático, em entrevista ao Jornal Estadão¹ os moradores de Bento Rodrigues relataram serem 
vítimas de discriminação por parte dos residentes de Mariana. Nomeados de “pés de lama” eles são tidos como aproveitadores da mineradora 
Samarco, seus cartões vale são ironizados em comércios e crianças sofrem bullying nas escolas.

Outro diagnóstico interessante veio da Universidade Federal de Minas Gerais que criou um Núcleo de Pesquisa sobre a Saúde Mental das 
Famílias Atingidas pelo Rompimento da Barragem do Fundão em Mariana (PRISMMA), onde constataram prevalência de transtornos mentais e 
psiquiátricos associados ao estresse em adultos adolescentes.

Em entrevistas ao Jornal Estadão os moradores ainda relatam casos clínicos de convulsão, diabetes e problemas cardíacos derivados do 
gatilho do trauma. O psiquiatra Frederico Garcia, um dos responsáveis pela pesquisa do PRISMMA, explicou ao G1 a relevância dos resultados 
obtidos: 

“A questão principal é a gravidade dos transtornos dois anos depois. A gente esperaria que essa gravidade fosse menos intensa e, como ela está se 
mantendo durante o tempo, isso indica que além do fator estressor inicial, que foi a tragédia, outro fator estressor se perdura e, provavelmente, tem 
a ver com a falta de assentamento dessas pessoas, falta de contato, de identidade pessoal, uma série de coisas que eles perderam junto, na passagem 
da lama”  (Frederico Garcia, Jornal Estadão, 13 de abril de 2018)

 Cientes deste diagnóstico a mineradora SAMARCO criou o programa Fundacao Renova a fim de reconstruir o distrito e restabelecer a 
sensação de pertencimento destas famílias. O projeto planeja fazê-lo em outro terreno pois, segundo a Fundação, os moradores pretendem tornar 
o antigo território em palco de memória da tragédia que nunca deverá ser esquecida.

Reflexão

 Apropriação é o nome dado ao processo essencial para que alguém se sinta identificado ou pertencente a um entorno, ou seja, o sujeito 
interage com o entorno resultando na relação de co-dependência falado anteriormente. Fischer (1981) explica que é da familiaridade com o espaço 
que nasce a apropriação e que ela é construída e reconstruída ao longo do tempo como resultado de um processo dialético.

 Para uma comunidade que foi retirada de seu território de forma repentina e violenta, como a de Bento Rodrigues, trazer um objeto de 
familiaridade ao novo espaço poderia ser o ponto chave de identificação da comunidade facilitando o estabelecimento e apropriação da mesma. 

Neste momento revemos o papel do patrimônio arquitetônico, muito além da história e originalidade da obra o patrimônio deve servir de 
elo e representação da identidade social de seu povo? Na prática reconstruir um imóvel símbolo da comunidade fragmentada seria uma solução 
para a reabilitação da mesma? 
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Na Prática

Uma construção em especial tem mostrado sua relevância na identidade social de seu povo. Mesmo em escombros a Igreja de São Bento 
ainda recebe visitas dos antigos moradores que ainda se unem a fim de manter os costumes religiosos antes ali celebrados.

Nomeada segundo o padroeiro do município, a Igreja de São Bento foi apontada pela arquidiocese como umas das principais perdas do 
patrimônio religioso no desastre. Colonial do século 18, ela era o palco de festas típicas, encontros cotidianos e símbolo de extrema devoção 
dos moradores, que ficou totalmente coberta pelos rejeitos da barragem não restando mais que a fundação e os escombros. Os prédios não eram 
tombados pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), mas faziam parte do inventário municipal desde o ano desde 2004. 

 Inconstitucionalidade

Por se tratar de uma intenção de retomada da memória afetiva da população, o ideal seria reconstruí-la o mais próximo do original possível. 
Infelizmente isso se torna inadequado, para não dizer anti-ético, quando partimos dos preceitos que regem as práticas de restauração atual.

A Carta de Veneza, Artigo 12, diz que os elementos destinados a substituir as partes faltantes devem (...) se distinguir das partes originais 
a fim de que a restauração não falsifique o documento de arte e de história. A carta do Restauro de 1972, reafirma isso dizendo no artigo 6, item 
3 que proíbe, nas operações de salvaguarda e restaurações, a remoção, reconstrução ou traslado para locais diferentes dos originais, a menos que 
isso seja determinado por razões superiores de conservação.

Retomando o que definimos inicialmente na pesquisa, um Patrimônio só completa seu objetivo se servir a alguém. Logo, reabilitá-lo, nesse 
caso, de qualquer outra forma que não seja a original tornará seu propósito inconclusivo. Então o que realmente compõe a autenticidade de um 
patrimônio, fidelidade a sua história e originalidade ou servir de elo e representação da identidade social de seu povo?

Obra Análoga

Entretanto casos semelhantes já ocorreram na história do patrimônios mundial. Reconhecido pela UNESCO em 1980 como Patrimônio 
Cultural da Humanidade, temos o caso da reconstrução do Centro de Warsaw. Realizado por força da população emigrada na época, o centro que 
era 85% destruído pela Segunda Guerra Mundial foi trazido à tona como o original. Apesar de todas as contravenções o motivo que o conferiu o 
título, como ICOMOS afirma em sua declaração, foi ter se transformado em um símbolo pelo sentimento patriótico do povo polonês. 

 Então uma réplica é sim um demérito quando se trata de restauro arquitetônico, mas a nobreza de seu objetivo final pode tornar aceitável 
a prática. Como disse Jan Zachwatowicz, arquiteto responsável pela reconstrução de Warsaw, uma nação e seus monumentos culturais são uma 
entidade.

Considerações Finais

Com o presente trabalho pretendeu-se proporcionar uma discussão sobre o real papel e significado de um patrimônio. Posteriormente ques-
tionar a funcionalidade e comprometimento das leis vigentes com cumprimento do objetivo original do patrimônio e defender o restauro réplica, 
por assim dizer, em casos específicos onde o ganho para a comunidade que se insere seja mais relevantes que a perda histórica desta ação. 

Que é o caso da Igreja de Bento Rodrigues, muito mais que um lugar de comunhão da comunidade era para os moradores a história do seu 
povo, o centro em qual em torno eles construíram e guardaram tudo o que para eles era precioso. Assim escreverão a sua história numa nova região, 
marcando seu ponto de origem e agora de recomeço.

O resultado prático disso será favorecer a readaptação dos povos como os de Bento Rodrigues ativando o senso de pertencimento daquela 
comunidade no novo espaço que darão continuidade a sua história. 



Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

298

Referências

CAMERON, Christina. From Warsaw to Mostar: The World Heritage Committee and Authenticity. ASSOCIATION FOR PRESERVATION TE-
CHNOLOGY INTERNATIONAL. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/25433947> . Acesso: 8 jun. 2018.

CARVALHO, Márcio Rodrigo Coêlho de. Barreiros, cidade afetiva. Um estudo sobre as relações afetivas das pessoas com a cidade a par-
tir de escritos memorialistas barreirenses. REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UFPE. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/hand-
le/123456789/3238>. Acesso em: 05 jun. 2018.

LEITÃO, Lucia, LACERDA, Norma, O espaço na geografia e o espaço da arquitetura: reflexões epistemológicas. CADERNOS METRÓPOLE 
[en linea] 2016, 18 (Setembro-Dezembro). Disponivel em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=402848489010> . Acesso: 10 jun. 2018.

MIRANDA, Maria Geralda et al . Cadê a minha cidade, ou o impacto da tragédia da Samarco na vida dos moradores de Bento Rodrigues. Inte-
rações (Campo Grande),  Campo Grande ,  v. 18, n. 2, p. 3-12,  Apr.  2017 .   Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S1518-70122017000200003&lng=en&nrm=iso> . Acesso: 8  Jun  2018.

NEVES, Maila de Castro Lourenço das. PRISMMA: Pesquisa sobre a saúde mental das famílias atingidas pelo rompimento da baragem de Fun-
dão em Mariana. UFMG. Disponível em: <https://ufmg.br/storage/3/5/1/4/3514aa320d36a17e5d5ec0ac2d1ba79e_15236492458994_644662090.
pdf>. Acesso: 8 jun. 2018.

NÓBREGA, Brenda Poubel Thedim, JULIANELLI, Anna Rachel Baracho Eduardo. O Lugar de Memória em Bento Rodrigues - MG. ICOMOS 
BRASIL. Disponível em:<https://even3storage.blob.core.windows.net/anais/60691.pdf> . Acesso: 8, jul, 2018.

SILVA, Gessica, BOAVA,Diego, MACEDO, Fernanda. Refugiados de Bento Rodrigues: Estudo Fenomenológico sobre o desastre de Maria-
na,MG. CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS. Disponível em: <https://anaiscbeo.emnuvens.com.br/cbeo/article/
viewFile/205/197> . Acesso: 8, jul, 2018.

MOURÃO, Ada Raquel Teixeira, CAVALCANTE, Sylvia, O processo de construção do lugar e da identidade dos moradores de uma cidade 
reinventada. Estudos de Psicologia [en linea] 2006, 11 (maio-agosto).  Disponivel em:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26111203>. Aces-
so: 8 de jul. de 2018

TONUCCI, João Bosco Moura Filho. Espaço e território: um debate em torno de conceitos-chave para a geografia crítica. REVISTA ESPINHA-
ÇO, 2013 2(1): 41-51. Disponível em: <http://www.revistaespinhaco.com/index.php/journal/article/view/16>. Acesso em: 03 jun. 2018.

A PENÚLTIMA REZA EM BENTO RODRIGUES: MORADORES NÃO VÃO DESISTIR DAS MEMÓRIAS. Revista Fórum:  Daniel Ca-
margos, 30 de setembro de 2016.

DESABRIGADOS DA LAMA ENFRENTAM PRECONCEITO E DESCONFIANÇA EM MARIANA. Jornal Estadão: Bruno Ribeiro e Márcio 
Fernandes, 29 de outubro de 2016.¹

MORADORES CRIAM INVENTÁRIO AFETIVO DE REGIÕES DESTRUÍDAS. Jornal O Tempo: Murilo Rocha, 15 de novembro de 2015.

http://www.jstor.org/stable/25433947
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3238
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3238
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-70122017000200003&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-70122017000200003&lng=en&nrm=iso
https://ufmg.br/storage/3/5/1/4/3514aa320d36a17e5d5ec0ac2d1ba79e_15236492458994_644662090.pdf
https://ufmg.br/storage/3/5/1/4/3514aa320d36a17e5d5ec0ac2d1ba79e_15236492458994_644662090.pdf
https://even3storage.blob.core.windows.net/anais/60691.pdf
https://anaiscbeo.emnuvens.com.br/cbeo/article/viewFile/205/197
https://anaiscbeo.emnuvens.com.br/cbeo/article/viewFile/205/197
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.revistaespinhaco.com/index.php/journal/article/view/16


Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

299

PERPETUAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL EDIFICADO ATRAVÉS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Dinara José Silva1

Charles Alessandro Mendes de Castro2

Resumo

 As ocupações irregulares denominadas de núcleos urbanos informais fazem parte da realidade dos municípios brasileiros, atingindo em maior 
grau aquelas mais urbanizadas e, em especial, as pertencentes a regiões metropolitanas. O cenário de ocupação das áreas públicas demonstra 
aspectos socioeconômicos, culturais e urbanísticos que impactam na formação e transformação desses espaços, sobretudo nas questões do plane-
jamento e gestão das cidades. Com a vigência do estatuto da cidade Lei 10.257/2000, a regularização fundiária urbana avançou nas soluções de 
um dos principais problemas da regulação urbanística. A realidade fática da maioria dos núcleos urbanos consolidados impede a concretização 
do direito social à moradia e à dignidade humana, produzindo reflexos negativos no ordenamento territorial urbano, tais como: mobilidade, meio 
ambiente, saneamento básico, segurança pública e saúde pública, e conservação de patrimônios culturais materiais. A Lei Federal 13.465/17, vi-
sando dar efetividade à diretriz constitucional, trouxe novos instrumentos e exigências para os processos de regularização fundiária urbana, flexi-
bilizando parâmetros até então dispostos no ordenamento pátrio, visando a subjunção do fato à norma, conjurando o princípio do Direito Romano 
ubi societas ibi jus abarcando assim, novos paradigmas jurídicos com a finalidade da titulação em larga escala. O presente artigo visa explanar de 
forma concisa a aplicabilidade da regularização fundiária com base na Lei federal 13.465/17 para os imóveis sem titulação, os quais possuem o 
viés de enquadramento como patrimônio cultural edificado, emergindo como possibilidade de se tornar eficaz a proteção cultural, ao passo que seu 
detentor, através do registro, passa a criar um nexo de legitimidade para a perpetuação do patrimônio, permitindo assim a sua sucessão registral.

Palavras-Chave: Regulação Urbana; Proteção Patrimônio cultural; Direito Urbanístico; Regularização Fundiária. 

Introdução 

O novo ordenamento urbanístico sem dúvida é um grande desafio para as gestões de regulação urbana das cidades brasileiras, mas de certa 
forma, deixa mais real a concretização de uma cidade organizada, propiciando dentro da mesma formatação jurídica a possibilidade de titulação 
dos ocupantes de forma mais célere e menos burocrática, ao passo que abrange aspectos urbanísticos, ambientais, sociais, bem como exigência de 
condições de habitabilidade para que um núcleo urbano seja regularizado.

De maneira geral a urbanização promovida pela Lei 13.465/17, se dá pelo processo inverso do parcelamento de solo urbano. Contudo, ape-
sar de ser uma legislação antiga, remontando quase quatro décadas, a lei 6.766/79 deixou de ser cumprida em vários locais no território nacional, 
sendo objeto de uma necessidade de adaptação, abarcada pela REURB (Lei Federal 13.465/17), a qual flexibiliza vários parâmetros urbanísticos, 
em alguns casos contrariando inclusive planos diretores municipais, zoneamentos preestabelecidos, bem como, preceitos ambientais, no sentido 
de se adaptar o fato à norma, com a possibilidade de manutenção do status quo de uma determinada ocupação, em prol da legitimação da posse, 
com a configuração do status social de propriedade.

1  Advogada. Especialista Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas e em Direito Civil pela Faculdade 
Arnaldo Presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB Contagem, Coordenadora de Regularização Fundiária da Empresa Geoline Engenharia. 
E-mail: dinarasilva.adv@gmail.com.

2  Advogado, especialização em Direito Ambiental, Agrário, Imobiliário e Urbanismo, Ex-Consultor Jurídico da Unesco para regularização Fundiária 
de Unidades de Conservação no Estado de Minas Gerais-  Professor na Pós Graduação de Direito Ambiental da Faculdade. Milton Campos – Co-Autor dos 
Livros – Regularização Fundiária de UCs dos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro – Vol I e Vol. II - Membro da Comissão do Agronegócio 
da OAB/MG - Diretor da empresa Geoline Engenharia. - E-mail: charles.acastro@hotmail.com
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Com a possibilidade de promover a regularização fundiária de forma mais célere, surge também a segurança de que imóveis considerados 
como patrimônio histórico possam ter seu registro no cartório competente, trazendo publicidade e segurança jurídica.

Histórico Das Legislações Urbanísticas

Pode-se definir o urbanismo como “um conjunto de medidas estatais destinadas a organizar os espaços habitáveis, de modo a propiciar 
melhores condições de vida ao homem na comunidade” (MEIRELLES, 2007, p. 511).

A regulamentação do solo no Brasil iniciou com a Lei de Parcelamento do Solo em 1979, a qual definiu parâmetros urbanísticos para apro-
vação de loteamentos. 

Em seguida a Constituição Federal de 1988, assegurou o direito à propriedade que cumpra a sua função social, e o Estatuto da Cidade Lei 
10.257/2001, regulamentou a política urbana da Constituição brasileira, e atualmente está em vigor a Lei 13.465/2017 que traz a desburocratização 
e efetividade dos processos de regularização fundiária. 

A Lei 6.766/79, traz normas e diretrizes do Direito Urbanístico e regula os novos loteamentos, definindo as obrigações dos loteadores o 
primeiro ponto a ser observado é se o imóvel objeto do parcelamento está incluso em área urbana ou de expansão urbana do município, sendo 
solicitadas as diretrizes urbanísticas específicas para a região, contendo o tamanho mínimo dos lotes, a inclinação desejada das vias e dos lotes 
resultantes, o quarteirão máximo sem a subdivisão em vias, a inclusão de áreas verdes e institucionais, além do licenciamento ambiental, para só 
depois subsistir o lote objeto do parcelamento propriamente dito.

Em 2001, o Estatuto da Cidade, regulamentou a forma de atuação dos Municípios para questões urbanas e regulamentou a Política Urbana 
descrita na Constituição Federal, garantindo o direito à cidade.

A Lei 13.465/2017, de 11 de julho de 2017, veio com o viés de facilitar e desburocratizar a regularização fundiária e para isso alterou dispo-
sitivos, dispondo sobre procedimentos mas céleres para se titular os imóveis irregulares, bem como dando mais autonomia para que os município 
antecipem os procedimentos antes de fazer o protocolo no cartório de registro de imóveis competente.

Meirelles discorre que o Direito Urbanístico:

“Surgiu para organizar o solo urbano e também aquele dito como urbanizável, ou seja, tanto ordenar as cidades como também ordenar as áreas 
rurais, pois ele abrange os espaços de habitação, trabalho, circulação e recreação, excluindo apenas as áreas de exploração agrícola, pecuária e 
extrativista. (MEIRELLES, 2014, p. 536-537)”.

Isto posto, a lei 13.465/2017 agiliza o procedimento de formalização das propriedades irregulares, o que, auxiliará o poder público a enqua-
drar as propriedades urbanas dentro dos parâmetros legais.

O Histórico Das Ocupações Urbanas

Em casos de distritos e ocupações mais antigas, principalmente as ocorridas em cidades históricas, a problemática urbanística é ainda 
maior, uma vez que não havia à época de seus surgimentos (ocupações com mais de dois séculos) parâmetros urbanísticos nacionais, ou mesmo 
municipais, uma vez que o seu crescimento orgânico era disciplinado principalmente pela economia da região, com tal fato, vários imóveis 
inseridos em cidades históricas possuem um histórico de ausência de liame registral, incapaz de configurar com legitimidade e precisão a titulari-
dade dos mesmos.

Note-se que vários desses imóveis, ainda se encontravam como prisma norteador da propriedade os antigos registros de tombo, livros liga-
dos à coroa portuguesa, onde se encontravam descritos as doações de sesmarias, sendo elas medidas ainda em léguas, braças, litros ou nós, parâ-
metros de medição subjetivos, os quais não imprimiam a acurácia geodésica exigida nos tempos atuais, tais sesmarias eram normalmente doadas 
a importantes exploradores ou ainda para a configuração de paróquias, sendo as terras doadas diretamente ao clero local, para que no entorno de 
um aglomerado de imóveis pudessem surgir as vilas paroquiais, as quais mais tarde com o seu crescimento, ligados quase sempre a uma doação 
de terras feitas pelos bispos, cônegos e padres da paróquia, sendo o registro de tais doações ou vendas de terras transcritos nos livros paroquiais 
de cada região. 
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A Regularização Fundiária No Contexto Das Cidades Históricas

Regularização fundiária urbana - (Reurb) é o processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais com a finalidade de 
incorporar os núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. As medidas jurídicas correspondem 
especialmente à solução dos problemas dominiais, referente às situações em que o ocupante de uma área pública ou privada não possui um título 
que lhe dê segurança jurídica sobre sua ocupação. É o aspecto da falta de um “documento” que dê a plena propriedade ao beneficiário direto da 
Reurb. As medidas urbanísticas dizem respeito às soluções para adequar os parcelamentos à cidade regularizada, como a implantação de infraes-
trutura essencial (calçamento, esgoto, energia, fornecimento de água), decorrentes dos loteamentos implantados sem atendimento das normas 
legais. A realocação de moradias em face de estarem em locais sujeito a desmoronamento, enchentes, em locais contaminados, insalubres, entre 
outros, também entra nesse aspecto. 

As medidas ambientais buscam superar o problema dos assentamentos implantados sem licenciamento ambiental e em desacordo com 
a legislação urbana e de proteção ao meio ambiente, em vários casos encontram-se ocupações em cidades históricas as quais não poderiam ser 
erguidas de acordo com os atuais preceitos ambientais, podendo citar como exemplo inúmeras cidades como Ouro Preto, Mariana, Diamantina, 
Angra dos Reis, centros históricos de Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo dentre inúmeras outras as quais cresceram ao logo de nascentes, rios e 
encostas, não sendo permitida tais ocupações nos dias atuais, tendo em vista os limites de ocupações atribuídas às áreas e preservação permanente, 
(com raio de 50 metros ao longo de nascente, limite mínimo de 30 metros das margens de rios, e impossibilidade de ocupações em topo de morros 
e aclives superiores à 45 graus de elevação).

As medidas sociais, por sua vez, dizem respeito às soluções dadas à população beneficiária da regularização fundiária, especial-
mente nas ocupações por famílias de baixa renda, (mas não excluindo as demais populações), o exercício digno do direito à moradia e à cidadania, 
proporcionando qualidade de vida, e principalmente a dignidade de ser proprietário de um bem imóvel, possibilitando assim a sua manutenção e 
preservação.

A Lei Federal nº 13.465/2017, de 11 de julho de 2017, define três espécies de regularização fundiária, que atingem em sua totalidade as 
propriedades urbanas irregulares no Brasil: 

Regularização Fundiária de Interesse Social (Reurb – S) - Regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados pre-
dominantemente, por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo municipal. Embora possam ser definidas através de 
ZEIS (zonas especiais de interesse social), que, em regra, são definidas no Plano Diretor Urbano de cada município, as áreas objetos de Reurb–S 
podem ser definidas através de ato do poder público (decreto, por ex.), especialmente nos pequenos municípios, que não têm a obrigatoriedade de 
criação do Plano Diretor Urbano pelo Estatuto das Cidades (Art. 41, I, da Lei 10.257/2001).

Regularização Fundiária de Interesse Específico (Reurb-E) - Regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por 
população não qualificada na hipótese anterior. A lei adotou um critério residual. São os núcleos urbanos informais ocupados por população com 
melhores condições de vida, mas que ainda não possuem uma moradia juridicamente regularizada, não têm o registro da sua propriedade. Ressal-
te-se que dentro dos núcleos urbanos informais objeto de Reurb-E podem haver moradias ocupadas por moradores de baixa renda. E o contrário 
também é verdadeiro, nas áreas de Reurb–S haverá famílias que não são de baixa renda, mas que também serão beneficiados pelo critério. O que 
se delimita é a área com predominância de uma ou outra população, e não a renda específica de uma determinada família abarcada no território o 
qual se busca realizar a regularização.

Regularização Fundiária Inominada (Reurb–I) - Regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais consolidados em data 
anterior à Lei do Parcelamento do Solo Urbano - Lei 6.766/1979, de 19 de dezembro 1979 (art. 69, da Lei 13.465/2017). Esta espécie se aplica em 
conjunto com as duas outras (Reurb-S e Reurb-E), e, neste caso, ela seria um “plus”, considerando que as medidas necessárias para sua efetivação 
são mitigadas pela lei, obviamente por ser aplicada em núcleo urbano informal consolidado há mais de 30 anos como nos casos principalmente das 
cidades históricas, as quais digam respeito a núcleos urbanos informais consolidados anteriormente à 19 de dezembro de 1979.

Note- se que nos casos acima a classificação do interesse (Reurb-S ou Reurb-E) visa além de gerar gratuidade em relação às taxas e emo-
lumentos registrais, principalmente aos parâmetros de identificação dos responsáveis pela implantação ou adequação das obras de infraestrutura 
essenciais à regularização (art. 37 e 38, da Lei 13.465/2017), sendo assim definidos: a) Na Reurb – S, caberá ao poder público competente, di-
retamente ou por meio da administração pública indireta, implementar a infraestrutura essencial, os equipamentos comunitários e as melhorias 
habitacionais previstos nos projetos de regularização, assim como arcar com os ônus de sua manutenção; b) Na Reurb-E, o Distrito Federal ou os 
Municípios deverão definir, por ocasião da aprovação dos projetos de regularização fundiária, nos limites da legislação de regência, os responsá-
veis pela:
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I - Implantação dos sistemas viários;

II - Implantação da infraestrutura essencial e dos equipamentos públicos ou comunitários, quando for o caso;

III - Implementação das medidas de mitigação e compensação urbanística e ambiental, e dos estudos técnicos, quando for o caso.

Alguns municípios estão adotando parâmetros subjetivos, agalgados na renda de cada um dos solicitantes à regularização fundiária, em 
alguns casos são reconhecidos como de baixa renda populações as quais fazem parte de algum programa social governamental, ou ainda colocam 
como base a renda média familiar, abaixo de quatro salários mínimos. Insta salientar que na definição de uma determinada região junto aos cri-
térios da Reurb social, soma-se o direito à gratuidade das custas e emolumentos cartoriais em favor daqueles a quem for atribuído o domínio das 
unidades imobiliárias regularizadas, sendo isentos os seguintes tributos e emolumentos:

 I - O primeiro registro da Reurb-S, o qual confere direitos reais aos seus beneficiários; 

II - O registro da legitimação fundiária; 

III - O registro do título de legitimação de posse e a sua conversão em título de propriedade; 

IV - O registro da CRF e do projeto de regularização fundiária, com abertura de matrícula para cada unidade imobiliária urbana regularizada; 

V - A primeira averbação de construção residencial, desde que respeitado o limite de até setenta metros quadrados; 

VI - A aquisição do primeiro direito real sobre unidade imobiliária derivada da Reurb-S; 

VII - O primeiro registro do direito real de laje no âmbito da Reurb-S; e 

VIII - o fornecimento de certidões de registro para os atos anteriormente citados.

Outro ponto que merece destaque no caso da REURB, principalmente para as regiões de ocupação histórica, é a flexibilização do instituto da 
desafetação, em linhas gerais a desafetação pública é um instrumento do direito administrativo que denomina o ato pelo qual o ente público (União, 
Estado, DF e Municípios) torna um bem público apropriável. Ocorre., quando a administração determina que um imóvel destinado a instalação 
de uma escola deixa de ter essa função, passando a ser um bem que pode ser doado ou vendido. Em regra, a desafetação ocorre através de lei do 
ente que realiza a desafetação. Quando o imóvel objeto de regularização fundiária urbana (Reurb) for público, fica dispensada a desafetação, bem 
como processo licitatório para sua alienação ou doação (art. 71, da Lei nº 13.465/2017), neste caso, a adoção de tais parâmetros, principalmente 
para cidades históricas, onde grande parte das terras em sua origem ainda pertencem à União, Estados e em alguns casos ao Município, pode faci-
litar muito o processo de titulação em relação à família a qual está ligado o imóvel, possibilitando assim a sua efetiva manutenção e conservação.

Notamos em vários casos, que principalmente os imóveis ligados a centros históricos não se constituem apenas como imóveis residenciais, 
sendo este mais um benefício da REURB, uma vez que a Lei nº 13.465/2017, a pesar de privilegiar a ocupação residencial, não exclui os demais 
tipos de uso, sendo agraciados os imóveis comerciais, de uso misto, (muito comum em cidades históricas) admitindo até mesmo imóveis indus-
triais. Desta forma, os Municípios e o Distrito Federal poderão, no âmbito da Reurb, promover a regularização em imóveis com uso misto de 
atividades como forma de promover a integração social e a geração de emprego e renda no núcleo urbano informal regularizado, permitindo assim 
a perpetuação do patrimônio, uma vez que o imóvel objeto do tombamento, não ficaria adstrito à apenas seu uso residencial. 

Outra forma de flexibilização, tanto alardeada no corpo do texto, se opera na dispensa pelos municípios das exigências relativas ao per-
centual e às dimensões de áreas destinadas ao uso público ou ao tamanho dos lotes regularizados, assim como a outros parâmetros urbanísticos e 
edilícios (art. 11, § 1º), muito necessário para bens tombados, uma vez que a maioria das ocupações não atenderiam os parâmetros atuais de urba-
nização, tais como testada mínima, afastamento lateral e tamanho de lote. Considerando que, em regra, esses requisitos e padrões urbanísticos são 
pré-definidos em lei municipal/distrital, possibilitando assim a mitigação, ou até mesmo a isenção das exigências citadas.

Instrumentos Da Reurb Aplicáveis Nas Cidades Históricas No Tocante A Legitimação As Ocupações. Demarcação Urbanística

A demarcação é o procedimento administrativo destinado a identificar os imóveis públicos e privados abrangidos pelo núcleo urbano in-
formal, definindo seus limites, área, localização e confrontantes, e a obter a anuência dos respectivos titulares de direitos inscritos na matrícula do 
imóvel, quando possível, finalizando com a abertura de matrícula da área que será objeto de regularização fundiária. 

Seu conceito está previsto no artigo 11, inciso IV da Lei 13.465/2017, que assim dispõe:
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“Procedimento destinado a identificar os imóveis públicos e privados abrangidos pelo núcleo urbano informal e a obter a anuência dos respectivos 
titulares de direitos inscritos na matrícula dos imóveis ocupados, culminando com averbação na matrícula destes imóveis da viabilidade da regula-
rização fundiária, a ser promovida a critério do Município”. 

O instrumento era anteriormente aplicado somente na regularização fundiária de interesse social, com a Lei 13.465/2017, passou a ser apli-
cado em todas modalidades de Reurb. A demarcação urbanística deverá ser feita pelo poder público, no entanto, pode ser requerida e promovida 
por qualquer legitimado. O auto de demarcação urbanística deve ser instruído com os seguintes documentos: I - planta e memorial descritivo da 
área a ser regularizada, nos quais constem suas medidas perimetrais, área total, confrontantes, coordenadas georreferenciadas dos vértices defi-
nidores de seus limites, números das matrículas ou transcrições atingidas, indicação dos proprietários identificados e ocorrência de situações de 
domínio privado com proprietários não identificados em razão de descrições imprecisas dos registros anteriores; II - planta de sobreposição do 
imóvel demarcado com a situação da área constante do registro de imóveis.

O auto de demarcação urbanística poderá abranger uma parte ou a totalidade de um ou mais imóveis inseridos em uma ou mais das seguin-
tes situações: I - domínio privado com proprietários não identificados, em razão de descrições imprecisas dos registros anteriores; II - domínio 
privado objeto do devido registro no registro de imóveis competente, ainda que de proprietários distintos; ou III - domínio público. A demarcação 
urbanística não constitui condição para o processamento e a efetivação da Reurb, mas na prática é um dos atos mais necessários, principalmente 
para a delimitação de áreas históricas, quarteirões ou logradouros objetos da Reurb.

Legitimação De Posse 

A legitimação de posse, instrumento de uso exclusivo para fins de regularização fundiária, constitui ato do poder público destinado a con-
ferir título, por meio do qual fica reconhecida juridicamente a posse de imóvel objeto da Reurb, com a identificação de seus ocupantes, do tempo 
da ocupação e da natureza da posse, o qual é conversível em direito real de propriedade, na forma desta Lei. Somente se aplica em áreas privadas 
(art. 25, § 2º, Lei 13.465/17), pode ser transferida por causa mortis ou por ato inter vivos (art. 25, § 1º, Lei 13.465/17). Após cinco anos é convertida 
automaticamente em propriedade, não sendo necessário provocação ou prática registral, desde que atendidos os requisitos da lei 13.465/17 (art. 
26, § 2º). A propriedade decorrente da legitimação de posse constitui forma originária de aquisição de direito real, de modo que a unidade imobi-
liária com destinação urbana regularizada restará livre e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente 
existentes em sua matrícula de origem, exceto quando disserem respeito ao próprio beneficiário.

Legitimação Fundiária 

Mecanismo de reconhecimento da aquisição originária do direito real de propriedade sobre unidade imobiliária objeto da Reurb.

A legitimação fundiária é um instrumento novo trazido pela Lei 13.465/17, com objetivo de aquisição do direito real de propriedade de for-
ma originária, exclusivamente no âmbito da Reurb, àquele que estiver na posse, com animus domini, unidade imobiliária com destinação urbana, 
integrante de núcleo urbano informal consolidado até a data de 22 de dezembro de 2016. 

Contudo tal prática possuis requisitos mínimos para ser implementado, sendo eles: 

a) O postulante da legitimação não poderá ser concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel urbano ou rural;

b) Não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em
núcleo urbano distinto;

Outro parâmetro o qual dever ser destacado para a efetivação da regularização fundiária é que a lei federal (13.465/2017) não exige lei 
municipal específica para sua aplicação, ou mesmo delimitação de área para sua abrangência, podendo ser realizada por ato do poder executivo 
municipal/distrital, como consta da própria definição da Reurb-S (art. 13, I): “Art. 13. A Reurb compreende duas modalidades: I - Reurb de Inte-
resse Social (Reurb-S) - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa 
renda, assim declarados em ato do Poder Executivo municipal; e (...)”.

Cabe ainda ressaltar que o processo de Reurb pode ser realizado individualmente, para um determinado imóvel quer o mesmo seja tombado 
ou não, mesmo que não haja iniciativa do Poder Público em realizar a Reurb para a região a qual pertence o imóvel objeto da regularização.
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Considerações Finais 

O artigo analisou a realidade urbanística brasileira, que demonstra a ocupação do solo urbano brasileiro de forma irregular, causando im-
pacto na preservação do patrimônio cultural. 

Diante destes fatos, o artigo demonstrou possibilidades de regularizar as propriedades segundo a legislação vigente, tendo em vista que 
o solo urbano é regulamentado tanto pela Constituição Federal, como pelo Estatuto da Cidade, e ainda por leis específicas – como a Lei n°
13.465/2017.

A regularização fundiária urbana (Reurb) a muito tempo vem sendo perseguida por vários governos, sem nunca ter obtido êxito necessário 
para a sua efetivação, muito por culpa dos entraves burocráticos do próprio Estado, e principalmente pela sobreposição de normas as quais con-
flitavam diretamente, antes da edição da Lei federal 13.465/17, que disciplinou de maneira direta a solução de conflitos, com a flexibilização de 
conceitos, de parâmetros urbanísticos, e até mesmo da legitimidade ativa para seu requerimento, não dependendo mais de ações políticas, abrindo 
a oportunidade do próprio ocupante, quer seja de forma individual, quer seja por meio de associação de moradores ou outros legitimados, requerer 
o seu direito à formalização de sua propriedade.

Assim, temos pela primeira vez de forma concisa a aplicabilidade da regularização fundiária para os imóveis sem titulação, os quais pos-
suem o viés de enquadramento como patrimônio cultural edificado, emergindo como possibilidade de se tornar eficaz a proteção cultural, ao passo 
que seu detentor, através do registro, passa a criar um nexo de legitimidade para a perpetuação do patrimônio, permitindo assim a sua sucessão re-
gistral, bem como a sua manutenção e ocupação, de forma que tal instrumento, se bem aplicado principalmente pelo poder público poderá angariar 
resultados efetivos na conservação do patrimônio edificado, pois os ocupantes farão jus a sua perpetuação, através do registro de sua propriedade.
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PLANEJAMENTO TERRITORIAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO URBANO DE JUIZ DE FORA - 
MG: DIÁLOGO E INTEGRAÇÃO.

Daniele Ferreira de Rezende 1 

Resumo

A proposta apresentada neste artigo é de colocar em discussão a importância dos municípios integrarem a preservação do patrimônio urbano aos 
instrumentos de planejamento territorial. Reconhecendo assim, a preservação como um fenômeno e processo inerente ao desenvolvimento urbano 
e, portanto, que precisam se desenvolver de forma integrada e articulada. Apropriando-se como estudo de caso da cidade de Juiz de Fora, localiza-
da na zona da mata mineira. A Prefeitura Municipal de Juiz de Fora ao sancionar em 2018, o Plano Diretor Participativo de Juiz de Fora (PDP-Juiz 
de Fora), institui como instrumento de planejamento as Áreas de Diretrizes Especiais de Cultura (ADEs Cultura), que pelo seu caráter histórico 
e cultural, são áreas cuja longevidade e vitalidade serão preservadas por iniciativas do Poder Público articuladas a participação da sociedade. O 
PDP-Juiz de Fora estabelece que as ADEs Cultura devam receber Planos Setoriais desenvolvidos, o que inclui os Planos de Preservação, cujo ob-
jetivo é gerar o devido reconhecimento patrimonial para determinada área, vinculando a preservação ao planejamento urbano, a fim de antecipar 
possíveis danos que a expansão urbana possa causar ao patrimônio, instituindo diretrizes que dialogue a salvaguarda das identidades e memórias 
com o desenvolvimento local. Dessa forma, através de estudos teóricos abordando a conservação urbana integrada; a Portaria nº 299 do IPHAN 
que orienta a formulação dos planos de preservação para sítios históricos; e a própria política de preservação do patrimônio cultural estabelecida 
pelo PDP-Juiz de Fora, o objetivo é apresentar os princípios, a estruturação e metodologia para definição dos atributos de uma ADE-Cultura e suas 
posteriores diretrizes no Plano de Preservação. Conclui-se que muito ainda precisa ser realizado na integração das políticas públicas de salvaguar-
da do patrimônio cultural no município, mas o novo instrumento aprofunda o debate e a execução de uma proteção e gestão desses bens culturais, 
para além do patrimônio identificado de forma isolada, mas em seu contexto com a urbanidade da qual integra. 

Palavras-Chave: ADE-Cultura. Patrimônio Urbano. Planejamento Territorial.

 Introdução

A cidade de Juiz de Fora, localizada na zona da mata mineira, teve uma urbanização centrada na industrialização, um dos fatores que 
conformou a morfologia de seu espaço urbano. O auge desse processo industrial se deu juntamente com o que acontecia em âmbito nacional, no 
período que abarca os anos de 1880 a 1930. As mudanças ocorridas concernentes à sociedade e a economia tiverem rebatimento significativo no 
espaço urbano. Juiz de Fora desde seu surgimento – como Arraial de Santo Antônio do Paraibuna – configurou seus principais eixos de ocupação 
articulado aos períodos econômicos vigentes no país. 

Por longo tempo, a cidade vem sendo objeto de estudo, extraindo assim diversas definições de acordo com a época em que se situava cada 
teórico e pesquisador sobre ela e seus desdobramentos. O fator tempo torna-se assim essencial, pois dos conceitos e definições que a cercam, é 
consenso de que a cidade é dinâmica e mutável, se desenvolve e transforma em toda sua complexidade de acordo com a sociedade que a ela está 
associada. 

Evidente em planejamentos estratégicos que ao tentarem atrair investimentos e tornar as cidades mais competitivas, as pensam de forma 
fragmentada, o espaço como uma grande empresa, a cidade como mercadoria, promovida pela cultura do citymarketing. E em diversos casos, o 
patrimônio intrínseco na malha urbana, passa a ser alvo dessas intervenções, na maioria de forma inadequada, pois o olhar para a cidade, e tudo 
que a envolve, está limitado aos empreendimentos e investimentos, não conseguindo abarcar toda a dimensão que requer o patrimônio. Trata-se 
de um olhar reducionista e centrado na espetaculação das cidades, não abarcando a totalidade da vida citadina. Dessa forma, o que precisamos 

1  Daniele Ferreira de Rezende. Arquiteta e Urbanista formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Juiz de Fora. Endereço eletrônico: 
daniele.ferreira@arquitetura.ufjf.br. 
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colocar em questão é o futuro das metrópoles e ampliar o olhar e os debates para novas possibilidades de políticas públicas de desenvolvimento 
urbano que se adequem aos novos desafios postos.

O espaço urbano, um conjunto de símbolos e campo de lutas, pois a cidade não é apenas um objeto, tem dimensão simbólica e histórica, 
onde se dá o sentido de pertencimento de seus habitantes. A necessidade da preservação é fundamental para tentar recuperar a ideia de lugar e 
sua importância na vida comunitária numa época em que forças como a globalização e as telecomunicações indicam que não importam mais.  Os 
fatores mencionados evidenciam a urgência de abordar caminhos integrados e articulados entre o que se deseja preservar com o desenvolvimento 
almejado. 

Por muito tempo, o patrimônio era visto como uma barreira para a ideia de “desenvolvimento” adotada e promovida por diversos agentes 
produtores do espaço urbano – empreendedores imobiliários, corretores e industriais e o próprio poder público – mas isso tem se alterado nas 
últimas décadas: 

Os objetos que integram o patrimônio, por muito tempo representaram apenas a evocação do sentimento de coletividade, existindo como elementos 
de representação, como objetos de valor simbólico, relacionados à consciência social, às mentalidades e ideologias. Especificamente no que tange 
os processos econômicos relacionados à urbanização, a proteção ao patrimônio edificado era vista, pela maioria dos agentes econômicos, como 
algo que desvalorizava a propriedade imobiliária, porque inibia o processo de verticalização. Mas há duas ou três décadas isso vem mudando e o 
patrimônio vem passando a ser visto, cada vez mais, como algo que pode fazer parte da economia, como fator de geração de renda e emprego e, 
até mesmo, como fator de valorização imobiliária. (MESENTIER, 2007, p.3).

Apesar dessa valorização no campo econômico, que ocorre de forma paulatina, o patrimônio cultural nacional tem sido alvo e sofrido per-
das significativas. No município de Juiz de Fora, recorte do estudo apresentado, o cenário não é diferente.  Conforme mostrado abaixo, figura I, 
a política de preservação até então realizada, tem se focado como forma de proteção no instrumento do tombamento (regido pela Lei Municipal 
10.777, de 15 de julho de 2004, que tem alterações pela Lei 11.000/2005), caso que se repete em diversos municípios do país, sendo na maioria 
dos casos com um entorno incipiente ou inexistente, restrito a fachada e volumetria. A Lei Estadual nº 12.428/96, que passou a incluir o Patrimônio 
Cultural como um dos critérios de arrecadação do ICMS em Minas Gerais, incentivou a ampliação da política de preservação nos municípios mi-
neiros. Dentre eles, em Juiz de Fora, outros instrumentos aplicados - além do tombamento e do inventário - a partir de 2000, são o registro de bens 
imateriais (Decreto nº 3.551/2000), os conjuntos paisagísticos (estabelecidos a partir de 2002) e núcleo histórico (estabelecido a partir de 2003)2 

. 

Figura I – Dados da preservação em Juiz de Fora (1983-2017).

Através dos dados apresentados, ao refletir sobre as consequências geradas a partir da presente política de preservação, desarticulada do 
processo de planejamento urbano, duas regiões da cidade exemplificam como essa política deixa em risco a paisagem cultural, propiciando brechas 
para transformações não sustentáveis e interesses especulativos, acarretando na perda do pertencimento e da identidade local. São elas: a região 
no entorno do Conjunto Paisagístico e Arquitetônico do Museu Mariano Procópio (figura II) e a região central que inclui o bairro Granbery (figura 
III), que vem sofrendo por transformações que não dialogam com os bens culturais ali localizados. 

2  Informações coletadas no site da Prefeitura de Juiz de Fora, atualização realizada em 04 de Outubro de 2017. In: https://www.pjf.mg.gov.br/administracao_indireta/
funalfa/patrimonio/index.php. Acesso em: 22/10/2018. 
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Figura II - Vista Para O Museu Mariano Procópio E Bairros Adjacentes.3 

Figura III - Vista para o bairro Granbery. Ao Centro, Colégio Granbery e Construções Adjacentes.4 

A discussão levantada pretende continuar ampliando o conceito sobre patrimônio cultural e sua proteção para além da excepcionalidade e 
para uma construção coletiva, deixando de abordar o bem cultural em sua individualidade, mas em busca da compreensão de sua completude no 
espaço urbano e social. A fim de atingir esse objetivo será apresentado como um dos caminhos possíveis para município de Juiz de Fora integrar 
sua política de preservação com o planejamento urbano, através dos instrumentos estabelecidos na revisão do Plano Diretor Participativo, sancio-
nado em julho de 2018. Debater suas implicações e desafios podem aprofundar o debate e a execução de uma proteção e gestão dos bens culturais 
locais de forma integrada e democrática, para além dos valores econômicos, abarcando os diversos valores existentes na vida urbana.  

Política De Preservação Do Patrimônio – Plano Diretor Participativo

Integrar o patrimônio cultural ao planejamento territorial, como temos visto, é essencial para abarcar a completude e a complexidade do 
espaço urbano, o que a aplicação de instrumentos de forma isolada não é capaz de realizar. Os desafios urbanos não são itens individuais de um 
check list a ser vencido. São desafios relacionais, por isso, pensar o patrimônio também perpassa superar os desafios ambientais, a luta pelo direito 
a cidade, a mobilidade urbana, a questão da moradia, usos diversificados da vida urbana. O Estatuto da Cidade - Lei n° 10.257/2001 – aborda dife-

3 Fonte: Souza Gomes Imóveis.  In: https://www.youtube.com/watch?v=_wf1Z_vGTyg. Acesso em: 22/10/2018. 
4 Fonte: Jornal Tribuna de Minas. In: https://tribunademinas.com.br/especiais/meuimovel/11-05-2018/granbery-e-o-bairro-mais-valorizado-em-juiz-de-fora.html. 
Acesso em: 22/10/2018.
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rentes instrumentos urbanísticos, tributários e jurídicos, que devem ser aplicados de forma integrada e complementar, para efetivar as diretrizes de 
desenvolvimento municipal como, por exemplo, a transferência do direito de construir, a outorga onerosa, direito de preempção, IPTU progressi-
vo, unidades de conservação, estudo de impacto ambiental (EIA), estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV), programa de assistência técnica 
para Zonas de especial interesse social. 

Em consonância a esse entendimento, a abordagem sobre o patrimônio cultural não pode permanecer focado apenas nos bens de valores 
excepcionais e/ou estilísticos, mas uma preservação que envolva os bens culturais como conjuntos urbanos, testemunho dos diversos períodos 
de ocupação da cidade. O valor de conjunto necessita da proteção do entorno – a área envoltória dos bens que se deseja proteger. O entorno, para 
além de uma área geográfica, conforma uma paisagem, composta de atributos diversos: elementos naturais, espaços vazios e cheios, bens móveis, 
imóveis, imateriais, elementos socioeconômicos que conformam o espaço urbano, calçadas, vias, mobiliários, painéis, dentre outros. Portanto, 
para alcançar tal tarefa, torna-se imprescindível uma abordagem transdisciplinar, articulada e integrada entre as políticas publicas e sua gestão. 

O Plano Diretor Participativo de Juiz de Fora (PDP-JF), abre a possibilidade de que novos passos sejam traçados nessa direção. Ao estabe-
lecer, dentre as políticas setoriais a ser desenvolvida a partir das diretrizes do PDP-JF, a Política de Preservação do Patrimônio Cultural (Capítulo 
V – Art. 29), define que está deverá se desenvolver por meio de: I - Áreas de Diretrizes Especiais - Cultura - ADE Cultura; II - Zonas Especiais de 
Interesse Cultural - ZEIC; III - Sistema de Patrimônio Arquitetônico e Urbanístico; IV - Institutos Tributários e Financeiros. A fim de compatibili-
zar com a política de desenvolvimento urbano e territorial, conforme Capítulo V – Art. 30, dentre outros fatores deverá: “articular os sistemas de 
gestão cultural e ordenação territorial do Município; fomentar a participação social na identificação, proteção e valorização do patrimônio e das 
ADE-Cultura; e desenvolver Planos de Preservação das ADEs-Cultura”. Os fatores mencionados não estavam vigentes na política de preservação 
adotada pelo Município, anteriormente a revisão do Plano Diretor. 

As Áreas de Diretrizes Especiais – Cultura, conforme o PDP-JF estabelece no Art. 89, são as “porções do território com características 
culturais específicas que estruturam sua paisagem atribuindo-lhe identidade, sendo ao mesmo tempo, produto social, recurso cultural e econômi-
co, testemunho de várias formas de ocupação e de modos de vida peculiares a cada sociedade”. (PDP-JF, 2018, p. XX). Dessa forma, as áreas de 
valor patrimonial devem ser planejadas pelo município, mas que por possuírem especificidades, precisam ser elaborados estudos e diretrizes com-
plementares ao restante da cidade, regida pelo plano diretor. O objetivo, portanto, é gerar o devido reconhecimento patrimonial para determinada 
área, vinculando a preservação ao planejamento urbano, a fim de antecipar possíveis danos que a expansão urbana possa causar ao patrimônio, 
instituindo diretrizes que dialogue a salvaguarda das identidades e memórias com o desenvolvimento do lugar.  O PDP-JF, em seu anexo nº 10, 
demarca seis ADEs-CULTURA, conforme mostra a figura IV. 

FIGURA IV - ADE’s demarcadas pelo Anexo nº10 do Plano Diretor Participativo de Juiz de Fora. (1. Rosário de Minas; 2. Fazenda da Tapera; 3. Mariano Procópio; 4. Cen-
tro ;5.Usina de Marmelos; 6. Floresta).

Com o objetivo de aprofundar a abordagem e compreensão dos instrumentos apresentados pelo Plano Diretor Participativo de Juiz de Fora, 
a seguir serão abordados estudos relacionais a respeito: (1) Conservação Urbana Integrada; (2) Plano de Preservação – Normativa nº299 – IPHAN; 
(3) ADE-CULTURA (estabelecimento de Áreas de Entorno); (4) Estudos e Analises do Local – Atributos da Paisagem e Morfologia Urbana; (5)
Gestão compartilhada e Participação SocialConservação Urbana Integrada

As cidades, na maioria das vezes, assumiram um crescimento e desenvolvimento urbano expansionista, um processo de expansão conti-
nuada do território a partir de uma centralidade. Com o crescimento populacional, os centros urbanos se adensaram e novas periferias se desen-
volveram. Esse modelo de crescimento, com certo esgotamento sustentável, torna-se cada vez mais oneroso para os poderes públicos suprirem o 
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necessário de infraestrutura urbana aos seus habitantes.  Torna-se preciso, portanto, um processo de qualificação de suas estruturas, entendendo a 
cidade como um fato físico existente. 

A Conservação Urbana Integrada é uma estratégia de planejamento e gestão, partindo do principio da cidade como uma forma urbana cons-
tituída de processos históricos distintos, compreendendo que as áreas urbanas consolidadas de valor patrimonial precisam de ações localizadas, ao 
invés de um planejamento generalista de transformação. Os princípios norteadores da Conservação Integrada foram abordados na Declaração de 
Amsterdã, realizada em 1975, cujas ideias foram influenciadas pelos planejadores de Bolonha – Itália, devido ao sucesso atingido na época pela 
recuperação de áreas históricas degradadas na cidade. (ZANCHETI, 2004).

É perceptível, dessa forma, a necessidade de uma abordagem holística, localizada e contextualizada na historicidade do lugar, fundamental 
para atingir o ponto central que a conservação integrada pode contribuir: como a ação publica planejada pode alinhar transformação e inovação 
com os processos de descaracterização e homogeneização do território. (ZANCHETI, 2004). O entendimento da conformação histórica do espaço 
urbano é ponto de partida para propostas de desenvolvimento, cujos ferramentais se baseiam nas análises morfológicas e tipológicas do território. 

Planos De Preservação 

O plano de preservação, como um instrumento do planejamento, parte da noção do reconhecimento da preservação como um fenômeno e 
processo inerente ao desenvolvimento urbano. Portanto, não é possível preservar um bem cultural sem que as leis urbanísticas convirjam com os 
instrumentos de preservação. O valor patrimonial da área se expressa de modo objetivo, nas formas materiais e imateriais, que se relacionam ao 
ambiente urbano. Portanto, um dos princípios norteadores é entender a área de valor patrimonial além de um recorte espacial, mas considerando 
as especificidades, as relações estabelecidas e as identidades constituídas. O que só é possível identificar com a participação popular em todo o 
processo.  A cultura deve ser vista, portanto, como um viés importante no desenvolvimento da cidade. 

A Portaria nº 299 do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), que orienta a formulação, implementação, acompa-
nhamento e avaliação do Plano de Preservação para sítios históricos, menciona: 

Art. 2º O Plano de Preservação de Sítio Histórico Urbano – PPSH é um instrumento de caráter normativo, estratégico e operacional, destinado ao 
desenvolvimento de ações de preservação em sítios urbanos tombados em nível federal, e deve resultar de acordo entre os principais atores públicos 
e privados, constituindo-se em processo participativo.

A portaria contribui para o entendimento, método e aplicação dos planos de preservação nas áreas de valor patrimonial. Para sua elaboração, 
deve ser firmado o envolvimento das diversas instâncias político-administrativas atuantes na área, sendo indissociável o processo participativo. 
Para esse fim, deve-se formar uma comissão com múltiplos atores sociais para gerir a implementação do plano, com membros representantes do 
município, da sociedade civil organizada, em casos de sítios tombados a presença do Governo Estadual ou do Iphan, e outras entidades envolvidas.

O Estatuto da Cidade define, no inciso II de seu art. 42, que os planos diretores municipais devem abordar as disposições requeridas para 
o uso de instrumentos de política urbana, assim como alguns critérios básicos para implementação. O Plano Diretor Participativo de Juiz de Fora,
como abordado anteriormente, estabelece a elaboração dos Planos de Preservação para ADEs-Cultura, explicitando o seu conteúdo mínimo no
inciso III de seu art. 93 (PDP-JF, 2018).

O plano de preservação visa em linhas gerais melhorar a qualidade de vida da população na área que abrange. Um dos aspectos que torna 
isso possível é a preservação do patrimônio cultural, no qual, como vimos, o plano deverá estabelecer diretrizes e normas que garantem a efetiva 
salvaguarda. Mas é preciso que o plano abarque outras esperas do desenvolvimento urbano. Que ele promova um aprimoramento na gestão urba-
na da região, de forma que toda e qualquer ação e intervenção seja pautada no respeito e adequado uso que não comprometa ou desnaturalize as 
características estabelecidas no lugar. Dessa forma, as normas e diretrizes postas deverão compatibilizar as tendências às transformações do uso 
do solo com a preservação das características identificadas, promovendo a qualidade ambiental. É almejado também que elas promovam ativida-
des socioeconômicas e culturais diversificadas, que a população tenha usufruto do valor da área patrimonial, e que sejam corrigidas carências de 
infraestrutura e serviços urbanos, na medida em que o plano de preservação promova a melhoria dos aspectos funcionais urbanos da área.

Conceitualmente, o plano deve estar alinhado à visão ampliada do patrimônio cultural na contemporaneidade, ou seja, uma abordagem 
que identifique o patrimônio enquanto paisagem cultural, integrada a diversos aspectos, e não enquanto bens isolados para a preservação. E que 
os conceitos adotados não deem margem a subjetividade, com expressões imprecisas que dificultem o entendimento e possibilitem interpretações 
subjetivas, bem como a falta de transparência quanto aos parâmetros urbanísticos alterados, problemas que podem ser resolvidos com a inclusão de 
um Glossário com as devidas conceituações e de uma Tabela Comparativa entre os parâmetros vigentes e os propostos. Nesse sentido, a linguagem 



Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

310

abordada deve diferenciar o que são recomendações ou determinações postas pelo plano, tornando as diretrizes claras no corpo do texto, sendo 
quaisquer complementos destinados aos anexos.

Dentre as análises a serem desenvolvidas para o entendimento da área de atuação do plano, deve ser identificado e valorizado o espirito do 
lugar, esse se manifesta em diversos aspectos como descrito na citação a seguir: 

A consolidação de um lugar só se manifesta com o passar do tempo e com o que ali acontece. O lugar é o inverso do espaço. O lugar só se constitui 
em base a toda uma ordem de determinações históricas e geográficas, enquanto o espaço, por si só, é indeterminado. Empregar a categoria “lugar” 
para um determinado sítio implica em não poder ignorá-lo, preterí-lo e substituí-lo, por ser ele único e insubstituível. Sua identidade própria, resul-
tante da passagem do tempo, das imposições do ambiente natural, da ocupação humana e do significado que lhe conferiram gerações de moradores 
e viajantes, somados, constitui o que pode ser definido como sendo o Espírito do Lugar. (PPCUB, 2013, pag. 15). 

Dessa forma, as análises devem procurar identificar o espirito do lugar e como esse se manifesta na área, a evolução urbana do lugar, forma 
de ocupação e seu patrimônio, relações e atividades desenvolvidas, servindo de base para qualquer diretriz e/ou norma que o plano estabelecer. Os 
produtos gerados pelo Plano de Preservação perpassam, conforme a Portaria nº 299 mostra, pelo Termo Geral de Referência (documento norteador, 
contendo o plano geral de trabalho, atividades, fluxograma de desenvolvimento e cronograma de execução a serem cumpridos); pelo Programa 
de Participação Popular (uma proposta metodológica e dinâmica de participação); Relatório Técnico de Análise e Diagnóstico (compreensão 
da realidade local e atual da área delimitada); Relatório Técnico de Prognóstico (plano de diretrizes visando estabelecer as orientações a serem 
seguidas nas soluções dos problemas identificados); e por fim, o Projeto de Lei Complementar (minuta de projeto de lei complementar visando 
instituir o plano de preservação, com redação da propositura em formato legislativo). Conclui-se que as normas de preservação estabelecidas no 
plano de preservação devam promover um aprimoramento na gestão urbana da região, de forma que toda e qualquer ação e intervenção seja pau-
tada no respeito e adequado uso que não comprometa ou desnaturalize as características estabelecidas no lugar.

Estudos E Análises – Atributos Da Paisagem E Morfologia Urbana

A Carta de Veneza (1964), reconhecido documento internacional na área da preservação, estabeleceu que “o monumento é inseparável do 
meio onde se encontra situado”. (In: CORRÊA, 2012, p. 75). As áreas de valor patrimonial e seus entornos são constituídos por uma ampla e 
diversa cadeia de elementos, portanto, a definição de limites dessas áreas não é rígida, como se fosse uma área circular lançada a uma distância a 
partir do bem patrimonial. Seguindo sua complexidade, os parâmetros de definição devem ser diversos. Conforme sugere Carlos Fernando Del-
phim, para definição do entorno não se levem em conta apenas condições cartográficas e fundiárias, mas que a isso se somem fatores como: “[...] 
localização, clima, relevo, declividade, pedregosidade, rochosidade, erodibilidade, drenagem, suprimento de água do terreno, vegetação, aptidão 
agrícola e turística, critérios de capacidade de uso da terra e outras condições sócio-econômicas”. (DELPHIM, 2009 apud MELO, 2016, p.29).

Na Portaria nº 299, IPHAN 2004, em seu artigo 12, contém as análises que devem ser empreendidas para compreensão da área de atuação. 
Dentre diversos fatores, pode-se destacar a necessidade de se conhecer a formação histórica da região; as transformações tipo-morfológicas; as 
características e atributos do conjunto e da paisagem; os fluxos e comunicação da área com a região; os aspectos visuais e perspectivas a serem 
preservadas; os valores ancorados ao sítio urbano, identidade e espírito do lugar; os recursos, potencialidades e carências da área; o perfil socioe-
conômico, de uso e ocupação do solo; os fatores que ameaçam a área patrimonial e as condições ambientais do sítio. 

O estudo da morfologia e tipologia urbana se torna estruturante para compreensão e intervenção no território, por revelar o espaço urbano 
constituído de camadas históricas, entendendo a cidade como um produto físico das ações da sociedade sobre o meio/espaço. Normas estabele-
cidas no contexto sociocultural, econômico e politico conformaram e transformaram as diversas demandas públicas em materialidade urbana. A 
escola italiana de morfologia, uma abordagem urbanística, contrapõe a relação dialética monumento-entorno, incorporando características morfo-
lógicas, históricas e funcionais. 

Uma abordagem nesse sentido leva em conta a compreensão da paisagem cultural, seus atributos e como se inter-relacionam, pois, são 
esses que formam a identidade de um bem ou uma paisagem. Respeitando a integridade do tecido urbana e as relações ali ancoradas, de forma a 
traçar diretrizes que respeite essas relações. Atinge-se assim o objetivo central do plano de preservação, com diretrizes pensadas de forma a não 
desnaturalizar o espirito do lugar assim como o tecido urbano constituído pelos processos históricos do bairro. A contribuição dos estudos desen-
volvimento pela pesquisadora Ana Rita Sá Carneiro contribui para esse entendimento: “a paisagem é forma e sentimento, é o visível e o invisível, 
em que atuam o tempo e o espaço, portanto, contendo história e personagens”. (CARNEIRO, 2009, p. 130). 

Através dessa compreensão do território constituído de camadas históricas é possível abordar o planejamento urbano de uma forma a inte-
grar os diversos interesses dos agentes sociais produtores da cidade. A gestão do território e sua dinâmica de transformação passam do administra-
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dor de recursos para o gestor de interesses sociais, na busca por soluções sustentáveis às ações de preservação do patrimônio cultural, melhorias 
urbanas e na qualidade de vida da população usuária da área, tornando mais eficiente à utilização dos recursos públicos. (CORRÊA, 2012). 

Áreas De Diretrizes Especiais 

O Plano Diretor Participativo estabeleceu três tipos de Áreas de Diretrizes Especiais, além da ADE-Cultura, há também às ADEs-Ambiental 
e ADEs-Habitação – conforme capítulo III art. 81 do PDP-JF. Além dessas, outras áreas estão previstas como Zona Especial de Interesse Cultu-
ral – área de valor patrimonial, Unidades de Preservação Cultural (UCP) – edificações de valor cultural representativas do lugar, e Unidades de 
Proteção Paisagistica (UPP). Evidencia dessa forma, a necessidade do trabalho articulado e integrado para que as diretrizes específicas para cada 
área possam se complementar e não serem opostas. 

Como analisado anteriormente, nessas áreas cujo valor de conjunto se sobrepõe, a proposta de proteção deve ser precedida de estudos dos 
períodos evolutivos da malha urbana, como a ocupação se desenvolveu, as relações sociais e identitárias do lugar.

A abrangência do estudo da região não deve se conter a área identificada como sendo de valor patrimonial, pois ela está indissociável do 
contexto urbano a qual está inserida. A partir da área de interesse patrimonial, é preciso identificar a área de entorno e influência que se relacionam 
diretamente a preservação da área patrimonial – conforme estabelecido na Portaria nº 299, art. 8º § 3º.  Assim, além de regulamentar a área de 
valor patrimonial, o plano de preservação precisa estabelecer a área de ambiência e influência, a fim de mitigar interações negativas, promover 
interações positivas e amortecer os impactos entre a área de valor patrimonial e a sua vizinhança, entendendo a noção do que é ambiência e como 
esta influi a preservação. Dessa forma, pode-se resumir cada área conforme abaixo esquematizado na figura V.

Área De Valor Patrimonial

Delimitada com base no histórico e formação do tecido urbano, a tipologia e natureza dos bens a se preservar, e os aspectos morfológicos 
e paisagísticos do local. A área pode ser dividida em setores como forma de abordagem e metodologia devido à importância de normas e critérios 
distintos em função das peculiaridades de cada setor.

Área De Entorno

Área contígua à área de valor patrimonial, delimitada considerando as perspectivas e visadas, entendendo a importância da ambiência na 
preservação da área, em seus aspectos culturais e paisagísticos. 

Área De Influência

A área de influência é aquela onde os efeitos do uso do solo estão diretamente relacionados com a área de valor patrimonial, sob uma dinâ-
mica comum. A área de influência é direcionada pelo Plano Diretor, cujas diretrizes devem abarcar as diretrizes das regiões e zonas de planejamen-
to.  Porém, faz-se necessário que o plano de preservação contenha estudos pormenorizados da área de influência, das características dos bairros 
que estão inclusos, a fim de indicar quais são as demandas do local, e possíveis áreas favoráveis para receber e desenvolver a área. 
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Figura V – Esquema mostrando as áreas de valor patrimonial, entorno e influência, as relacionando junto ao Plano Diretor do município. 
(Fonte: Mesentier, 2014; editado pela autora). 

Conforme o art. 93 do Plano Diretor Participativo, a finalidade das ADEs-Cultura e seus Planos de Preservação são de “diagnosticar as 
condições e as tendências de desenvolvimento do uso e ocupação do solo e propor estratégias para promover sua preservação e requalificação 
urbana”. (PDP-JF, 2018, p.47). Os planos devem regulamentar tais áreas – de valor patrimonial, entorno e influência – incorporando as normas de 
preservação. As diretrizes estabelecidas precisam intervir nos problemas que possam comprometer a preservação, como ambientais, fundiários, e/
ou pressões quanto ao uso do solo que possam alterar as características do lugar. (MESENTIER, 2014). 

Gestão Compartilhada E Participação Social

No auxílio adequado da gestão do município é fundamental a participação da população local. Nesse sentido é importante garantir canais 
de comunicação da comunidade com os órgãos gestores, na identificação das demandas locais e respectiva análise e resposta do município. Mas 
a ação do município desvinculada da mobilização social gera uma margem grande de ações desvinculadas ao contexto local ou dos anseios das 
pessoas. Nesse diálogo é importante promover ações continuadas de educação patrimonial e cultural, de forma a sensibilizar e motivar a população 
da relevância de sua atuação como sendo o principal agente social protetor de sua cultura e aspectos que caracterizam e conferem identidade ao 
lugar em que vivem. 

Avanços significativos foram dados no processo de patrimonialização nacional, principalmente a partir da Carta Constitucional de 1988, 
onde se ampliou e democratizou a reponsabilidade sobre o patrimônio, mas ainda no campo conceitual. Essa renovação precisa ser acompanhada 
no campo da gestão. Como identifica Figueiredo (2014), no Brasil, três modelos de gestão, um referenciado na concepção de monumento, pre-
valeceu na política preservacionista estabelecida pelo Decreto-Lei nº 25/1937; outro na de patrimônio cultural, a partir da Constituição de 1988; 
e o terceiro na de paisagem cultural, cuja aplicação resultaria no compartilhamento interinstitucional, na integração disciplinar e na participação 
cidadã. Ou seja, modelo de gestão sustentável da paisagem cultural, procura na descentralização administrativa, promover a participação das co-
munidades – prática que traz as questões do cotidiano das pessoas para a pauta da gestão, o comprometimento e corresponsabilidade, fortalecendo 
as identidades. Através da elaboração de um programa de desenvolvimento local sustentável, não elaborado a partir de experiências modelares, 
mas a partir de princípios, necessidades, objetivos e estratégias. Aliando outras questões relacionais como turismo, conservação ambiental e de-
senvolvimento econômico. (FIGUEIREDO, 2014). 

As atividades educacionais em prol do patrimônio cultural, quando ocorrem, são aplicadas após a tutela dos bens pelo poder público, como 
forma de instrução e/ou informação sobre a valorização que a comunidade deve desenvolver pelo seu patrimônio.  No modelo da conservação 
urbana integrada, aplicando uma gestão pública sustentável da paisagem cultural, mais articulada à sociedade, o diálogo deve preceder os proce-
dimentos preservacionistas, a fim de identificar os bens e manifestações culturais junto à comunidade e assim utilizar dos instrumentos jurídicos 
para uma preservação adequada. 
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Desafios E Implicações

O relato exposto nesse artigo demonstra que muito ainda precisa ser realizado na integração das políticas públicas de salvaguarda do patri-
mônio cultural no âmbito municipal. Os desafios perpassam por todo o processo de patrimonialização: abranger o patrimônio de forma ampliada, 
na atribuição de valores, identificação do entorno, integração com os instrumentos urbanísticos, democratização das políticas públicas através de 
canais de interlocução e participação popular, dentre outros. A delimitação de Áreas de Diretrizes Especiais e seus Planos de Preservação amplia 
a possibilidade do município de Juiz de Fora aprofundar o debate e a execução de uma proteção e gestão desses bens culturais, para além do pa-
trimônio identificado de forma isolada, mas contextualizando com a urbanidade da qual integra.
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POLÍTICAS CULTURAIS: PRESERVAÇÃO OU SEGREGAÇÃO? UMA ANÁLISE DO MUSEU DE ARTE 
SACRA DE MARIANA

Patrick Matheus Rodrigues1

Resumo

As leis patrimoniais tem ganhado cada vez mais espaço em nosso meio no que se refere à proteção e salvaguarda dos bens culturais. No Brasil esse 
movimento legal teve início sobremaneira a partir da década de 1930, estabelecendo um modus operandi que, em linhas gerais, se perpetuou no 
tempo demonstrando grande resistência à mudança e autocrítica. O presente artigo tem como objetivo, a partir dessa compreensão geral e nesse 
recorte específico, apresentar um panorama histórico descritivo da criação dos instrumentos legais de proteção ao patrimônio cultural no Brasil, 
discutindo quais os papéis desempenhados pelos chamados “museus de cidade” em face de tais instrumentos jurídicos. A metodologia utilizada 
se pautou numa revisão bibliográfica relativa à tutela do patrimônio cultural brasileiro, seguida de um estudo de caso acerca do Museu de Arte 
Sacra de Mariana. O objetivo geral do trabalho é investigar em que medida e com que consequências os museus no Brasil (a partir do cenário de-
limitado) têm cumprido seus compromissos públicos, buscando em contrapartida oferecer um plano de ação em face dos problemas e dificuldades 
identificados.

Palavras-chave: Leis Patrimoniais; Patrimônio Cultural; Museus; Museu de Arte sacra de Mariana.

POLITIQUES CULTURELLES: CONSERVATION OU SEGREGATION? UNE ANALYSE DU MUSÉE 
D’ART SACRA DE MARIANA

Résumé

 Les lois patrimoniales ont gagné de plus en plus d’espace dans notre environnement en matière de protection et de sauvegarde des biens culturels. 
Au Brésil, ce mouvement juridique a débuté au début des années 30, établissant un modus operandi que perpétué dans le temps, faisant preuve 
d’une grande résistance au changement et à l’autocritique. L ‘objectif de cet article est de présenter un panorama historique descriptif de la création 
d’ instruments juridiques pour la protection du patrimoine culturel au Brésil, en examinant les rôles joués par les “musées de la ville” face aux 
de tels instruments juridiques. La méthodologie utilisée reposait sur une revue bibliographique sur la protection du patrimoine culturel brésilien, 
suivie d’une étude de cas sur le Musée d’art sacré de Mariana. L’objectif général du travail est d’étudier dans quelles mesures et dans quelles con-
séquences les musées brésiliens (selon le scénario défini) ont honoré leurs engagements publics, cherchant en retour à proposer un plan d’action 
face aux problèmes et difficultés identifiés.

Mots-clés: Lois patrimoniales; Patrimoine culturel; Musées; Musée d’Art Sacré de Mariana.

Introdução: A Institucionalização Do Patrimônio No Brasil

Atualmente a proteção do patrimônio cultural é um assunto de grande interesse da sociedade e ao mesmo tempo um desafio. Essa preocupa-
ção pode ser facilmente percebida pelos inúmeros instrumentos legais criados e inclinados à preservação do patrimônio cultural brasileiro, que por 
sua vez é formado por um inesgotável conjunto de bens de natureza material e imaterial, conforme prevê a Constituição Federal em seu art.216, 
tomados em conjunto ou individualmente, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
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brasileira. Assim, pode-se observar uma enorme ampliação do seu conceito, conforme aponta o Doutor Marcos Paulo Miranda, no seguinte trecho:

Rompendo com a tradição constitucional brasileira, o conceito de patrimônio cultural introduzido pelo aludido dispositivo pode ser considerado 
como um dos mais avançados do mundo, mormente por sua abrangência, apta a dar guarida a bens que fazem parte de um processo extremamente 
dinâmico e mutável (MIRANDA, 2006, p.49).

No Brasil a preocupação governamental com preservação do patrimônio cultural brasileiro tem seus primeiros vestígios e raízes no ano 
1742, quando André de melo Castro, Vice-Rei do Brasil, ordena ao governador de Pernambuco que interrompa as obras de transformação do 
Palácio das Duas Torres, construído por Maurício de Nassau, em um quartel (MIRANDA, 2006, p.52). Outro vestígio, agora se tratando de um 
ordenamento jurídico, pode ser encontrado no art.178 do Código Criminal do Império (1830) que condenava condutas de destruição, mutilação 
ou danificação de monumentos e bens públicos, cominando pena de prisão e pagamento de multa. Mais tarde essa tipificação se repetiu no Código 
Penal Republicano de 1890 em seu art. 328. Ainda no período do Império são recomendados aos Diretores de Obras Públicas da Corte cuidados 
especiais na restauração de edifícios para proteger as inscrições contidas neles, como consta no Aviso de 13 de dezembro de 1855 expedido pelo 
Ministro do Império. 

No que se refere à defesa do patrimônio cultural, internacionalmente começa a se encontrar instrumentos jurídicos palpáveis a parir do 
século XX. Assim, os primeiros protótipos tramitados e propostos por alguns estados brasileiros na década de 1920, baseavam-se na legislação 
francesa de 1913, utilizando “a noção de classificação e/ou catalogação de monumentos a serem incluídos numa lista geral, tal e qual a norma 
francesa” (CHUVA, 2009, p. 156). Importante salientar que ainda nessa época a Nação não tinha nenhuma responsabilidade prescrita em face 
da proteção do patrimônio cultural, conforme a Constituição vigente.  Em Minas Gerais destaca-se proposta enviada ao Congresso pelo então 
governador Mello Vianna, em 1925, solicitando o impedimento da disseminação do patrimônio histórico e artístico das chamadas “velhas cidades 
mineiras”, entretanto não surtiu efeito em âmbito federal (MIRANDA, 2006, p.59). De fato, o reconhecimento da obrigação por parte Governo 
Federal em preservar o patrimônio cultural brasileiro se deu por meio do Decreto 22.928 de 12 de julho de 1933, que erigiu a cidade de Ouro Preto 
como Monumento Nacional, conforme trecho inicial:

Considerando que é dever do Poder Público defender o patrimônio artístico da Nação e que fazem parte das tradições de um povo os lugares em 
que se realizam os grandes feitos de sua história; considerando que a cidade de Ouro Preto, antiga Capital do Estado de Minas Gerais, foi teatro de 
acontecimentos de alto relevo histórico na formação de nossa nacionalidade e que possui velhos monumentos, edifícios e templos de arquitetura 
colonial, verdadeiras obras d’arte, que merecem defesa e conservação (...) (BRASIL, 1933).

Outro marco a se destacar foram as investidas dos modernistas na década de 1930 na intenção de cunhar uma identidade nacional a partir de 
primícias eruditas, remanescentes históricos e de vestígios heroicos que constituíssem a imagem simbólica de uma Nação. Mário de Andrade foi 
um dos baluartes deste ideal e propunha um projeto para além de medidas jurídicas protecionistas, mas, sobretudo alicerçado na intelectualidade. 
Para ele: 

O conhecimento do Brasil se fazia na literatura, via criação, e na ciência, via observação e pesquisa. A elaboração de uma versão sintética da identi-
dade nacional era algo a ser realizado no futuro, e devia ser precedida por um trabalho de análise e de conhecimento das raízes culturais brasileiras. 
(LONDRES, 2005, p. 84).

Mário de Andrade esteve à frente do antiprojeto de criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, com o 
objetivo de promover o tombamento, salvaguarda e proteção desse patrimônio, estando sob a direção de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Em 
1937, o Estado Novo ao promulgar o Decreto-Lei – n° 25, fez vigorar o instrumento legal de proteção do patrimônio cultural conhecido como “Lei 
do Tombamento”, que fora desenvolvido à sombra do antiprojeto de Andrade. A partir daí se dá o alvorecer da política pública cultural no Brasil 
(CALABRE, 2005). 

É pertinente destacar que essas políticas culturais se vinculam ao poder simbólico proposto pela Nação em proteger os monumentos em 
virtude de sua perpetuação e auxiliam na criação de uma memória social, reconhecida e aclamada por todos. A discussão acerca da construção 
deste ideal nacionalista, fundamentado em um projeto cujo objetivo era de perpetuar uma memória nacional, perpassa por outro lado, também por 
questões reflexivas, comunicacionais, educativas, subjetivas e práticas. Dessa forma, se faz necessário pensar e tratar a memória, conforme nos 
aponta Pierre Nora (1993, p.9), advertindo que ela, diferentemente do discurso normativo, se apresenta como “(...) um fenômeno sempre atual, 
um elo vivido no eterno presente (...) que se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto”. Assim, a busca pela construção 
deste espaço memorial e até mesmo de alguns instrumentos legais seguiu uma lógica supostamente coletiva, impondo no imaginário social todas 
essas definições eruditas que foram legitimadas e, de certa forma,  amalgamadas pelas leis. Contudo, este espaço memorial que estabelecido pelas 
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políticas e instituições, faz recurso a um ”espírito” de comunhão social em relação ao patrimônio, mas que não representa absolutamente todos os 
seus aspectos, conforme elucida o sociólogo francês Maurice Halbwachs:

Não é suficiente reconstituir peça por peça a imagem de um acontecimento do passado para se obter uma lembrança; é necessário que esta recons-
trução se opere a partir de dados ou de noções comuns que se encontram tanto no nosso espírito como no dos outros, porque elas passam incessan-
temente desses para aquele e reciprocamente, o que só é possível se fizeram e continuam a fazer parte de uma mesma sociedade (HALBWACHS, 
2004, p. 35).

A memória coletiva, ou melhor, a representação desta memória coletiva, uma vez oficializada, passa a ser reconhecida como narrativa legí-
tima do passado de um grupo social, o que faz dela um elemento influenciador na formação da identidade social. Contudo, a memória deve deixar 
de ser apenas uma lembrança de um passado para indicar as potencialidades de um futuro a ser construído, conforme salienta Brusadin (2015, p. 
48) ao tratar dessa dinâmica acerca do patrimônio, que por sua vez deve ser entendido como “temporal e flexível, porque vive em constante revisão,
conforme a sociedade se reconstrói e aprofunda contextos sociais, históricos e econômicos que ela mesma deseja preservar”.

A priori é preciso entender que a ideia de patrimônio está ligada à noção de herança. Etimologicamente, “é uma palavra de origem latina, 
patrimonium, que se referia, entre os antigos romanos, a tudo o que pertencia ao pai, pater ou pater famílias, pai de família” (FUNARI, 2006, 
p.10). Nesse sentido, o que é herdado, que fora constituído, deve ser resguardado, afim de não perder o elo genético com a memória, manifestando-
-se como significativo para o indivíduo ou sua coletividade. A partir dessa premissa, não podemos negligenciar que, inicialmente, os “patrimônios”
foram sendo instituídos sob uma ótica monumental, sobremaneira no Brasil, tendo em vista que as concepções primeiras da fundamentação das
políticas patrimoniais se nortearam de fato, a partir da construção e da seleção do patrimônio “ideal” da nação para a formação e a consolidação
do Estado (FONSECA, 2009, p.59).

É necessário reiterar, que a chamada “Fase Heroica” na década de 1930, evidencia e simultaneamente denuncia um movimento de seleção 
de uma identidade nacional com bases estritamente arraigadas no passado, principalmente no resgate da origem cultural portuguesa, conforme o 
do Decreto-Lei nº 25/1937:

Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse 
público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico 
ou artístico (BRASIL, 1937, art.1).

 Nesse sentido, a construção desta identidade nacional, manifestou-se evidentemente por meio da escolha de bens considerados importantes, 
vinculados a reestruturações arquitetônicas no desejo de controlar o espaço, definindo, de forma discricionária, os parâmetros estéticos dos lugares 
a serem preservados e que exalassem a dita “Tradição Brasileira”. Então a partir da criação de marcos legais de proteção e preservação do patri-
mônio, prementemente pautados em critérios históricos, regulamentou-se assim, o tombamento a partir desses ideais, e aos museus históricos foi 
facultada a preeminente potencialidade de se constituírem portadores e transmissores dessa identidade nacional. 

Não podemos aqui deixar de pontuar que a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, no cerne de sua con-
cepção estava inclinado e programado a regular e legitimar tais noções, através do tombamento e sacralização dos monumentos ditos portadores da 
nacionalidade brasileira, burilando a memória nacional oficial. De maneira singular, os instrumentos legais neste contexto e época, corroboraram 
para conferir autenticidade e rigidez ao entendimento acerca do patrimônio.

Memória e poder exigem-se. Onde há poder, há resistência, há memória, há esquecimento. O caráter seletivo da memória implica o reconhecimento 
de sua vulnerabilidade à ação política de eleger, reeleger, subtrair, adicionar, excluir e incluir fragmentos no campo do memorável. A ação política, 
por seu turno, invoca, com frequência, o concurso da memória, seja para afirmar o novo, cuja eclosão dela depende, seja para ancorar no passado, 
em marcos fundadores especialmente selecionados, a experiência que se desenrola no presente (CHAGAS, 2009, p.136). 

Deste modo, há que se dizer que tais interesses preservacionistas, uma vez alicerçados na seleção de bens culturais cujo valor se vinculava 
a “fatos memoráveis” e valor excepcional, propiciou política e socialmente a imposição de um status quo de supervalorização de uma cultura do-
minante e do que deveria ser ou não tomado como tal. Tanto é que ao analisarmos os bens tombados a nível federal a partir da década de 30, nos 
deparamos, conforme aponta Chagas (2009, p.106), com bens reduzidamente restritos à pedra e cal, vinculados a dominação da classe branca em 
todos os seus aspectos e meios, como palácios, fóruns, fortes, monumentos religiosos, grandes fazendas e sobrados urbanos.
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 Patrimônio Cultural: O Visível E O Invisível

Transpondo as barreiras e limitações primeiras da noção de patrimônio, a partir das discussões sobre as políticas de preservação e as di-
versas dimensões que envolvem o campo do patrimônio, houve uma estruturação mundial alicerçada por meio de acordos, convenções e cartas 
patrimoniais, bem como a criação de organizações designadas a tratar do assunto a rigor, referenciando conceitos e técnicas de preservação, des-
tacando a diversidade e multiplicidade cultural, sobretudo na atualidade. Aqui proponho a tratar dessas ditas naturezas do patrimônio cultural, 
frequentemente tratadas e contrapostas em tangível e intangível, lançando mão de sua compreensão como elementos  “visíveis” e “invisíveis”, 
como veremos adiante.

O filósofo, historiador e ensaísta polonês, Krzysztof  Pomian (1984, p.53) ao estudar a histórias das coleções nos apresenta questões episte-
mológicas que abarcam os objetos e sua incorporação no campo museológico, que diferentemente das funções mercadológicas ligadas às coleções, 
os objetos de museus se inserem num lugar propício e protegido, devidamente expostos “ao olhar” de seu público com a finalidade de serem ob-
servados, contemplados e estabelecer um papel mediador. A partir disso o autor discorre sobre a inseparabilidade dos aspectos visíveis e invisíveis 
dos objetos, ou seja, da natureza material e imaterial, que neste caso, nos proporciona uma compreensão mais palpável da definição de patrimônio 
cultural, contrapondo o pleonasmo trivial de seu uso. 

Todas as colecções estudadas cumprem uma mesma função, a de permitir aos objectos que as compõem desempenhar o papel de intermediários en-
tre os espectadores, quaisquer que eles sejam, e os habitantes de um mundo ao qual aqueles são exteriores (se os espectadores são invisíveis, trata-se 
do mundo visível e vice-versa(...).Todos estes objectos são mantidos temporária ou definitivamente fora do circuito das actividades económicas, 
submetidos a uma protecção especial em locais fechados arranjados para esse efeito, e expostos ao olhar. Todos, sem excepção, desempenham a 
função de intermediários entre os espectadores e um mundo invisível de que falam os mitos, os contos e as histórias (POMIAN, 1984, p.67).

Deste modo, a partir do fenômeno da observação, conforme propõe Pomian(1984, p.69), o observador estabelece uma linguagem, um sig-
nificado em relação ao objeto visível, que por sua vez revela um elemento invisível, os sentimentos e sensações que dele desprendem. Por tanto os 
objetos, ao serem expostos ao olhar, se tornam vetores de significados e constituem-se “semióforos”, dotados de um valor que lhes são atribuídos. 
À vista disso, Pomiam(1984, p.72) reitera que “para que um valor possa ser atribuído a um objecto por um grupo ou por um indivíduo, necessário 
e suficiente que esse é objecto seja útil ou que seja carregado de significado”.

Desta maneira a noção de patrimônio cultural perpassa pela indissociabilidade de seu aspecto “visível” (material) e “invisível” (imaterial). 
Eis uma ambiguidade necessária que se complementa constantemente, estabelecendo uma dependência mútua e correlação de ambas naturezas, 
contribuído para que o patrimônio se manifeste e faça sentido no presente, por meio dos que o observam e lhe atribuem significado, bem como para 
expressão, valorização e preservação dos costumes e bens de uma comunidade. Assim, os bens materiais não são um fim em si mesmos, mas um 
meio, instrumentos portadores de propriedade física, imprescindíveis vetores de trocas com o “invisível”, que se manifesta e se expressa através 
de seus inúmeros e singulares significados nos mais diversos contextos sociais e culturais.

A partir do exposto, da reflexão proposta sob a luz do alargamento do conceito Patrimônio Cultural, evidencia-se que num primeiro me-
mento restringia-se apenas aos bens materiais(visíveis), e partir de então os bens culturais são tangidos em sua propriedade imaterial (invisível), 
abrangendo assim esferas até então não abordados. A esse respeito, no Brasil, a partir da década de 1970, surgem os inventários como importante 
meio de informação e proteção do patrimônio cultural, bem como da preocupação com a valorização da cultura popular em seus diversos contex-
tos, como a criação do Centro Nacional de Referência Cultural – CNRC e sua agregação ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
– IPHAN,  na aplicação do Inventário Nacional de Referências Culturais – INRC, que por sua vez “se organizou em quatro categorias – saberes,
celebrações, formas de expressão e lugares –, que também passaram a denominar os Livros de Registro”( MOTTA; REZENDE, 2016, p.25).
Mais tarde, este procedimento é efetivamente contemplado quando da sanção do Decreto 3.551/2000, da criação do Instituto do Registro de Bens
Culturais de Natureza Imaterial através do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial regulamentando o inventário como instrumento legal deste
processo.

Essa expansão do campo, simultaneamente, a nível internacional, através da regulamentação do Patrimonial Cultural Mundial, conhecido 
como Patrimônio da Humanidade, por meio da chamada “Carta de Paris” da décima sétima sessão da Conferência Geral da Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, Ciência e Cultura em 1972.  A partir de então, a ideia de patrimônio cultural assumi uma feição múltipla e abran-
gente, não se restringindo somente aos bens edificados conforme a conotação inicial do século XIX. 

Neste sentido, felizmente, em nossa Constituição Federal 1988, essa concepção mais expansiva de peatrimônio pode ser evidenciada em 
seu artigo 216, validando o alargamento do conceito de patrimônio cultural, que por sua vez se refere:

[Aos] bens de natureza material e imaterial, tomados em individualmente ou em conjunto, portadores de referencia a identidade, a ação, a memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de expressão; 
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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 cientifico. (BRASIL, 2003, 
p.97)

Partindo desta ótica elucidada em nossa Carta Magna, pode-se ter uma melhor compreensão acerca do conhecimento deste Patrimônio que 
“não se compõem apenas de edifícios e obras de arte erudita, estando também presente no produto da alma humana” (SANT’ANNA, 2009, 
p.54). Com efeito, essa abrangência se mostrou eficaz, no que refere ao reconhecimento das culturas afrodescendentes no Brasil, antes mesmo da
instituição da referida Constituição Federal de 1988, como pode se tomar como exemplo o tombamento feito pelo IPHAN em 1986, do Terreiro
Casa Branca do Engenho Velho, como Patrimônio Cultural Brasileiro. Assim, a identificação ou estabelecimento do que é ou não patrimônio cultu-
ral, diferentemente da imposição vertical que era feita pelas instituições e medidas políticas pautadas  pela hierarquia e erudição, deve ser pensada
e estruturada exatamente por essa questão subjetiva que englobe a apropriação e significação coletiva, respeitando sua diversidade.

Assim, a partir das premissas simbólicas formadoras da identidade cultural de um determinado grupo social e de suas relações, um valor, ou 
seja, um significado (invisível) é outorgado a um determinado objeto – coisa física ou não, e a partir de então ganha uma roupagem simbólica: a 
chancela de patrimônio cultural. É a partir dessa dinâmica horizontalizada que deve se operar a identificação de um objeto cultural, estabelecendo 
uma lógica a partir percepção dos indivíduos para com o patrimônio. 

A Legitimidade Dos Museus: Entre Leis E Compromissos Deontológicos 

Os instrumentos legais, assim como os museus, tem importante papel na proteção e salvaguarda dos bens culturais. O cenário do surgimen-
to das instituições museológicas no Brasil perpassa ainda pelo século XIX. Conforme Letícia Julião (2006, p.21) em seus apontamentos sobre a 
história do museu, a partir da iniciativa primeira de reunir uma pequena coleção de história natural, em 1818 D. João VI cria o Museu Real, atual 
Museu Nacional – infelizmente destruído pelo recente incêndio de 02 de setembro de 2018 – denotando o caráter científico do principio da criação 
dos museus. Mais adiante se dá também a criação do Museu do Exército e da Marinha, do Museu Paulista e do Museu Emílio Goeldi, tendo estes 
dois últimos um viés voltado para o campo etnográfico. Ainda nesse contexto da criação dos museus no Brasil, mais adiante a partir de 1922 com 
a criação da Museu Histórico Nacional, cuja idealização se pautava na rememoração dos fatos importantes para nação, Gustavo Barroso, apoia-
do pelos intelectuais e pelo Estado, pretendiam “educar o povo” por meio dos fatos e personagens do passado, culminando na formação cívica e 
consolidação da nacionalidade. 

Nessa mesma perspectiva os museus instituídos nas décadas de 1930 e 1940 por meio de decretos, obtinham a mesma finalidade de legiti-
mar a partir de suas coleções e atuação no imaginário social, a história oficial da nação. Fato notável pela marcante atuação do Serviço do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN na “implementação de uma política de criação de museus nacionais”(JULIÃO, 2006, p.24), que 
para além da proteção do acervo potencial da nação contra os extravios e evasão, pretendia reiterar e legitimar os símbolos da identidade nacional, 
resultando na implantação do Museu de Belas Arte no Rio de Janeiro em 1937; Museu da Inconfidência  em Ouro Preto no ano de 1938; Museu 
das Missões no Rio Grande do Sul e o Museu Imperial em Petrópolis no ano de 1940. Em Minas Gerais, além do Museu da inconfidência, são 
criados outros museus no intuído de preservar a história colonial mineira, bem como do barroco e o ciclo minerador, como exemplo do Museu 
do Ouro em Sabará fundado em 1945, o Museu Regional de São João Del Rei em 1946 e o Museu do Diamante em diamantina no ano de 1954 
(JULIÃO, 2006, p.25).

Após reflexões sobre a atuação do campo patrimonial e das instituições museológicas, sobretudo em 1946 com a criação do Conselho 
Internacional de Museus – ICOM, vinculado à Unesco, propõe  estabelecer discussões acerca de uma nova museologia e de sua abrangência di-
versificada. Assim, de acordo com Letícia Julião (2006, p.27), “os museus iniciam um processo de reformulação de suas estruturas, procurando 
compatibilizar suas atividades com as novas demandas da sociedade”. Sob esta influência e ampliação do conceito de patrimônio, no Brasil a 
partir da década de 1970, os museus começam a se reestruturar e se dá o surgimento de novas instituições museais com o intuito de abordar temas 
pertinentes as realidades sociais. 

No que tange as políticas públicas relacionadas aos museus, além da implementação por meio de ferramentas políticas citadas anteriormen-
te, a partir da abertura conceitual acerca dos museus, evidencia-se o Decreto nº 5.264 de 5 de novembro de 2004, quando da instituição do Sistema 
Brasileiro de Museus, que confere poder e autonomia para desenvolvimento do campo museológico, e prevê ainda outras definições específicas 
das instituições museológicas. Em 2009, a Lei 11.904 de 14 de janeiro do mesmo ano, instituiu o Estatuto de Museus, conforme seu art.1º, defi-
nindo-os como:

instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educa-



Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

320

ção, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao 
público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. Parágrafo único.  Enquadrar-se-ão nesta Lei as instituições e os processos museológicos 
voltados para o trabalho com o patrimônio cultural e o território visando ao desenvolvimento cultural e socioeconômico e a participação das co-
munidades (BRASIL, 2009, p.1).

Por meio desta definição jurídica, percebemos que os museus são tomados a partir de então, como dispositivos culturais importantes no 
que se refere ao acesso e fruição do patrimônio cultural. Outro fragmento que respalda e enrobustece essa responsabilidade social e cultural está 
prescrito na subsessão que dispõe sobre a difusão cultural e o acesso aos museus, especificamente no art.32º da mesma Lei 11.904 que estatui:

Os museus deverão elaborar e implementar programas de exposições adequados à sua vocação e tipologia, com a finalidade de promover acesso 
aos bens culturais e estimular a reflexão e o reconhecimento do seu valor simbólico (BRASIL, 2009, p.5).

Conforme os Conceitos-chave de Museologia (DESVALLÉES;MAIRESSE, 2013, p.64), além da definição proposta pelo Conselho Inter-
nacional de Museus (ICOM) de 2007, prevista no artigo 1º do nosso estatuto de museus, o museu pode ser definido também como um meio no qual 
o homem se relaciona com a realidade por meio dos objetos, pode ser entendido também como um “lugar de comunicação e significação, além
de englobar os lugares diversos ou os territórios, as experiências ou mesmo os espaços imateriais” (DESVALLÉES;MAIRESSE, 2013, p.65).

Sendo assim, além de seu desenvolvimento histórico e conceitual, bem como sua função legal, definida por meio de instrumentos jurídicos, 
os museus adquirem um compromisso ético e social de se tornarem palatáveis e acessíveis em todos seus sentidos e dimensões. Nesse ângulo, os 
museus são por excelência instrumentos que auxiliam na preservação e proteção do patrimônio. Entretanto, ponderemos se as instituições museais 
tem se atentado à pratica dessa dinâmica mais abrangente? Até que ponto os museus não tem sido causa de segregação, quando não se deixam 
traduzir, lançando mão de métodos que dificultam a fruição do patrimônio cultural por ele salvaguardado? 

Deste modo, para que isso não ocorra é necessária uma preparação prévia por parte do visitante e conhecimento específico do assunto 
quando se trata de uma tipologia específica de museu, acessado apenas por poucos privilegiados. Tal dinâmica corrobora e legitima a infeliz ex-
clusividade intelectual e erudita no que tange o acesso aos museus, como frisa Pierre Bourdieu  (2007, p.69) “(...) o acesso às obras culturais é 
privilégio da classe culta; no entanto, tal privilégio exibe a aparência de legitimidade”, evidenciando que os museus reproduzem um status quo 
e se tornam máquinas de reprodução da sociedade. Assim, começa-se a identificar uma incompatibilidade em relação ao que é estipulado pelos 
instrumentos legais e a realidade prática das instituições museais que nem sempre promovem o acesso aos bens culturais e estimulam a reflexão 
acerca dos mesmos. É o que se exemplificará no estudo de caso a seguir.

A Cidade De Mariana E O Museu De Arte Sacra 

A cidade de Mariana foi causa de acautelamento e proteção pelo IPHAN por meio de sua inscrição no Livro de Belas Artes em 1938. Teve 
ainda seu conjunto arquitetônico e urbanístico declarado Monumento Nacional em 1945. A cidade sustenta o peso de ter sido uma das primeiras 
vilas originadas no interior do Brasil, conforme sua fundação histórica em 16 de julho de 1696, quando da chegada dos bandeirantes paulistas às 
margens do denominado Ribeirão do Carmo, donde se deu a exploração aurífera e instalação do Arraial de Nossa Senhora do Carmo. Posterior-
mente o Arraial se tornou a Leal Vila de Nossa Senhora do Carmo e em 1745 elevada a categoria de cidade de Mariana – nome dado pelo Rei 
Dom João VI em homenagem à sua esposa. Neste mesmo ano é instituído o primeiro bispado de Minas através da criação da Diocese de Mariana 
(CAMÊLLO, 2016, p.18).

Durante o inicio de sua povoação, as primeiras construções, antes alicerçadas a revelia às margens do ribeirão por causa das contínuas 
enchentes e do efervescente desenvolvimento populacional, de acordo com a historiadora Cláudia Damasceno da Fonseca (1998, p.48), passam 
a se ordenar por meio da projeção “das ruas, praças e novas quadras”. A partir da análise das plantas setecentistas de Mariana, a autora destaca 
o “Mapa da Cidade de Mariana” que apresenta o plano urbanístico da cidade, idealizado pelo engenheiro português José Fernandes Alpoim. No
mapa, “as quadras são mais numerosas e semelhantes entre si do que na realidade” (FONSECA, 1998, p. 48).  Por meio de linhas retas, o “Plano
Alpoim” alargou as ruas que a partir de então se entrecruzaram e estabeleceram uma nova dinâmica social do núcleo central e seu entorno.

A intervenção física de Alpoim, bem como o desenvolvimento da sociedade e de sua estrutura civil, levava também em consideração os 
aspectos espirituais e devocionais que não se dissociavam do cotidiano dos indivíduos do período colonial. Tal fato pode se evidenciar no conjun-
to da paisagem urbana, sobretudo no grande número de templos religiosos edificados sob os aspectos da mentalidade barroca, conforme aponta 
Fonseca(1998, p.53). As irmandades religiosas que se instalavam nestes templos foram importantes para constituição do patrimônio sacro que 
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perpetua até os dias atuais. (CAMPOS, 2011, p.99).

Estes bens sacros que permeiam a esfera “visível” e respectivamente “invisível” do patrimônio cultural, ao desempenhar sua função sim-
bólica durante as práticas devocionais ao longo do tempo, além de possuírem valores e significados agregados a si, se tornam objetos culturais, 
portadores de informações simbólicas que são repassadas as gerações futuras. Eis aí a importância da salvaguarda do museu e também sua função 
mediadora entre os objetos e a comunicação com seu público nos tempos presentes.

Deste modo, a fundação do Museu de Arte Sacra de Mariana se dá a partir do cenário da não devolução de obras emprestadas pela Arqui-
diocese de Mariana ao Museu da Inconfidência e da preocupação com o desaparecimento constante de imagens sacras, peças de arte, alfaias e 
documentos nas diversas paróquias. Assim em 1962 o arcebispo de Mariana, Dom Oscar de Oliveira, resolveu criar na cidade, sede do episcopado, 
o Museu de Arte Sacra, no intuito de salvaguardar o patrimônio cultural da arquidiocese, colaborando para preservação da riqueza cultural local.
Além do mais era uma oportunidade de atração turística para a cidade. Assim o museu instalou-se na antiga Casa Capitular e atualmente possui
um dos mais ricos acervos de arte sacra de Minas Gerais (CAMÊLLO, 2016, p.148).

Contudo, apesar de toda preciosa singularidade e mística que envolve a instituição, o estudo de caso pôde revelar alguns elementos que 
tornam o Museu de Arte Sacra de Mariana2 confuso e com uma comunicação ineficiente. O primeiro fato a se observar é que há um grande número 
de peças que compõem o acervo expostas sem informação vinculada. Há também um maçante acúmulo de peças em uma só vitrine que tornam o 
ambiente desconfortável e poluído visualmente. Outra ocorrência que merece destaque é a confusão estabelecida pelo circuito expositivo, que por 
sua vez não é claramente delineado e facilmente identificado pelo visitante. A ausência de informações sobre as obras – que exigem um entendi-
mento prévio acerca da temática sacra – e a não contextualização do acervo fazem com que não haja a construção do conhecimento e a ressonância 
que é a intenção da comunicação museológica. 

A bem da verdade, os dispositivos de comunicação, de acordo com Jean Davallon (2003, p.9), devem englobar a relação de “comunicação 
cultural”, que se mostra de extrema importância para que haja a mediação entre o a informação museológica do espaço expositivo, os objetos e o 
público. Deve-se levar em consideração que o Museu de Arte Sacra não utiliza de recursos cenográficos, denotando sua incongruência e apontan-
do, ao mesmo tempo, a importância e necessidade de se pensar nas formas, cores e iluminação do espaço museal que são vetores de informação 
e comunicação que proporcionam a veiculação e o acesso à mensagem museológica, denunciando a ausência desta importante ferramenta que é a 
cenografia, conforme destaca a autora Lisberth Gonçalves. 

O conceito de “cenografia”, (...), é entendido, portanto, como modo de criar uma atmosfera que se pensa ideal e representativa das situações envol-
vidas numa apresentação “narrativa”, uma ambientação construída para a ação, a apresentação de um discurso (...) que colabora para promover a 
recepção estética e instigar a imaginação e o conhecimento sensível do que se apresenta ao visitante (GONÇALVES, 2004, p.37). 

É importante destacar que conforme observação in loco e entrevistas3 com a população local, a maioria destes não possuem o hábito de 
visitar o museu ou não o visitam com frequência, e ao mesmo tempo uma grande parcela, principalmente os que habitam nas regiões periféricas 
da cidade, não se reconhecem como pertencentes a este dispositivo cultural. Também é possível observar atitudes de hostilidade para com o visi-
tante quanto as restrições à fotografia e a não possibilidade de manuseio de alguma obra ou até mesmo sua réplica, fazendo com que o visitante 
permaneça numa posição estática meramente contemplativa. Não há ainda estratégias de acessibilidade em todos os sentidos, seja na falta de ma-
terial gráfico em língua vernácula e estrangeira, em horários diversificados para atendimento ao público, seja também no acolhimento de pessoas 
com necessidades especiais motoras, auditivas ou visuais. Ao discorrer sobre as lógicas comunicacionais, Marília Xavier Cury (2005, p.78 e 79), 
enfatiza que  a comunicação museológica deve se estruturar a partir de esforços da instituição ao pensar e produzir a comunicação, mas sobretudo 
em sua articulação com cotidiano, possibilitando a construção dos significados por meio de seu público visitante, fazendo com que o museu se 
torne um espaço de “interação4” 

A partir do exposto, ao trazer à cena as legislações culturais, especificamente as leis que regulamentam os museus, bem como o conceito 
de comunicação museológica, pode-se observar uma latente discrepância existente entre o que é definido pelos instrumentos jurídicos e a sua 
aplicação prática nas atividades museológicas, que por sua vez não promovem um fácil acesso às informações que os bens culturais do museu pos-
suem, acabando por não estimular a reflexão e fruição alvitradas pelos marcos legais. Essa problemática aumenta quando se lança o olhar para as 
legendas que acompanham o acervo exposto do Museu de Arte Sacra de Mariana, que contém somente informações técnicas que não localizam o 
visitante em meio àquele universo simbólico, causando ainda, dentre as situações mencionadas, a falha na comunicação e interação com o museu, 

2  O Museu possui dois pavimentos, cinco vitrines de madeira acopladas à parede, quatro mesas expositoras de madeira, cerca de mais de duzentas peças de 
seu acervo expostas. O seu acervo reúne em torno de duas mil peças por meio de objetos sacros e rituais em prata e ouro; esculturas pinturas religiosas; mobiliário 
religioso; além de indumentárias e vestes religiosas.  Informações coletas a partir da visitação in loco e pelo endereço eletrônico: https://www.museualeijadinho.com.
br/?op=conteudo&id=62.
3  Procedimentos de observação e entrevista realizados no período de julho a outubro de 2017, no desenvolvimento do trabalho de campo e estudo do Museu de Arte 
Sacra de Mariana e seus públicos.
4  Conceito entendido à sombra da definição de Marília Xavier Cury em que interação se dá a partir do encontro do museu e seu público, e dos significados atribuídos 
por ambos neste ”espaço de construção de valores”, sendo que o processo de comunicação se efetiva “na relação de participação recíproca” entre eles (CURY, 2005, p. 
78).
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não propiciando o acesso dos que compõem o seu entorno: a população local.

  A partir dessa prerrogativa, somos interpelados a indagar: como de fato o museu – neste recorte específico o Museu de Arte Sacra de Ma-
riana – pode estar a serviço da comunidade, estimular e promover a produção do conhecimento através de sua comunicação e interação expositiva 
contendo profundas lacunas que o distancia de sua missão, concepção proposta e ordenamento jurídico, não permitindo o cumprimento de seus 
compromissos públicos e sociais? 

Extensivamente esses questionamentos tangem a realidade de outros museus brasileiro, e que por meio da exemplificação deste estudo de 
caso, possamos refletir e expandir nossos horizontes. deverá possibilitar o direito ao acesso, fruição e criação deste patrimônio.

 Há que se pensar, que somente através do estímulo à comunidade e de uma efetiva comunicação que abranja todas as instâncias informa-
cionais – exposição, circuito, cores, formas, luzes, textos, sons e outros recursos, será possível fazer com que o Museu de Arte sacra de Mariana 
explore seu potencial comunicacional, tornando-se compreensível, estando em concomitância com a jurisprudência patrimonial e propiciando o 
acesso, a fruição e o reflexo de seu entorno. Surge, pois a urgente necessidade de reconhecer e tratar este museu sob a perspectiva de um “museu de 
cidade”, englobando sua dinâmica social. É o que será proposto adiante como forma de reflexão e possível plano de ação em face dos problemas 
identificados.

Pensando O Museu Como Reflexo Da Dinâmica Social

Ao tomarmos os museus sob sua perspectiva social, fica evidente uma complexa relação e muita das vezes conflituosa, em que diversas 
forças se colidem e entrelaçam na agregação de valor para a definição e apropriação de um bem cultural. Com efeito, se partimos do pressuposto 
que os museus se inserem numa lógica e processo urbano, e, portanto, não se apartam do todo, poderemos lograr aspectos positivos dessa relação 
se a tratarmos com diligência. 

Dessa maneira, Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses (1994, p.198), ao abordar o conceito de “museu de cidade”, enfatiza sua vocação de 
instituição urbana, que por sua vez educam sob a ótica de um passado nostálgico, onde a sociedade se vê representada e, por conseguinte, encontra 
uma história já estabelecida, um museu engessado, isento à mudança, pronto para ser consumido. Nesse caso, como falar da função educativa e o 
acesso em museus se não trabalharmos com assuntos que instiguem, questionem e auxiliem na formação crítica da consciência?

 Por meio deste pensamento, o autor denuncia o modo como comumente pensa-se essa lógica e nos convida a vermos por outras lentes este 
aspecto pré-estabelecido, tendo em vista que os verdadeiros “objetos“ do museu são os que o circundam, ou seja, é a própria cidade no tempo 
presente.

Assim, o museu poderá e deverá estabelecer relações com a dinâmica de seu entorno social que contemple a realidade urbana na qual se 
insere e trabalhe a “imagem da cidade”:

(...) as imagens da cidade, as representações urbanas não constituem mera expressão psicológica ou espiritual, nem estrito ato cognitivo, mas um 
dos componentes da prática social global, que inclui o universo de valores, aspirações, legitimações, critérios de inteligibilidade (...). Identificar 
as imagens urbanas é identificá-las na estrutura social: os habitantes da cidade não são puras abstrações produtoras de imagens, mas indivíduos 
socialmente categorizados(MENESES, 1994, p.200).

O museu deve ser um espaço onde haja espaço e possibilidade de fazer refletir a verdadeira imagem da cidade, onde se expressem os valores 
e significados.

Os instrumentos jurídicos amparam o patrimônio cultural, que por sua vez deve ser apropriado pelos que o cercam. O referido Museu de 
Arte Sacra de Mariana, de igual maneira é considerado um bem cultural dotado de capacidade de comunicação através da potencialidade seu acer-
vo institucional, que por sua vez é composto de objetos repletos de valor histórico, museológico e expositivo. Esta instituição museal está inserida 
em um espaço cercado e formado por estruturas, monumentos e paisagens que se manifestam como “matéria-prima”, constituindo, portanto 
“áreas e objetos sensíveis do tecido urbano, socialmente apropriados, percebidos não só na sua carga documental, mas na sua capacidade de 
alimentar as representações urbanas” (MENESES, 1994, p.201).

Desta forma, através do delineamento deste território, o museu é percebido envolto num “patrimônio ambiente urbano” no qual se incor-
pora o chamado “acervo operacional” – formado pelos habitantes – rompendo com as fronteiras e limitações espaciais de pedra e cal, abarcando 
toda a comunidade e seus membros, que para além de visitantes ou contempladores, tornam-se “agentes” na construção coletiva e participativa 
feitas no “solo” conforme salienta Hugues de Varine:
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O museu, como instituição cultural, dedicada ao patrimônio comum, não pode existir verdadeira e culturalmente “fora do solo”, como se diz de 
certas culturas alimentares que crescem em estruturas inteiramente artificiais com os adubos igualmente artificiais. Tal museu seria um simples 
lugar comercial de consumo e de lazer, ou uma instituição de ciência pura. Para continuar cultural, ele deve estar enraizado num terreno humano e 
se nutrir da cultura viva da comunidade envolvente (VARINE, 2007, p.175).

 Portanto, diante do exposto, é possível compreender que essa concepção de museu sob essa nova perspectiva amplia os conceitos e concede 
autonomia à comunidade e faz com seja gestora e se responsabilize pelo seu patrimônio, que é neste caso a própria cidade refletida no museu e vice 
e versa.

 Conclusão 

Os instrumentos legais de proteção ao patrimônio cultural possuem um enorme peso na regulamentação, legitimação e preservação dos bens 
culturais, que foram sendo construídos paulatinamente ao longo de anos no Brasil. Os museus, por sua vez, encontram ressonância em sua missão 
de salvaguardar e tornar possível o acesso aos bens amparados pelas leis patrimoniais. Este deve ser o ponto comum entre burocracia e dispositivo 
museológico: proteger o patrimônio, mas, sobretudo tornar acessível o seu contato para a fruição e construção do conhecimento.  

Assim, a partir deste apanhado geral, e da compreensão da história do patrimônio e dos museus no cenário nacional, bem como do estudo de 
caso realizado, proponha apresentar algumas propostas de organização, gestão e comunicação do Museu de Arte Sacra de Mariana. É importante 
se pensar na reestruturação do circuito expositivo, assim como toda parte comunicacional, lançando mão de cores, formas de distribuição e expo-
sição do acervo, luzes e música ambiente, a fim de proporcionar a diferenciação e melhor localização do visitante dentre os módulos temáticos. 
No referido estudo de caso a inserção de informações acerca das obras expostas e a contextualização histórica do acervo sacro proporcionará uma 
fácil compreensão e construção do conhecimento acerca dos objetos expostos. A criação de um espaço de interatividade com réplicas e permissão 
para fotografar algumas obras, suscitarão maior envolvimento e desejo por visitar o museu. 

Faz-se necessário também elaborar estratégias para aproximação da comunidade, divulgando e reestruturando o setor educativo mediante a 
consolidação efetiva das ações de educação patrimonial, desenvolvendo projetos com entidades locais de cunho educacional e ainda promovendo 
eventos que envolvam a temática sacra, exposições temporárias, bem como disponibilizando dias e horários diferentes para a visitação, atendendo 
assim outros públicos.  Além disso, é latente a necessidade de ampliação dos horizontes e absorção da realidade social do entorno e o legítimo inte-
resse e tentativa de fazer ecoar e espelhar as questões do tempo presente na instituição, incluindo a aquiescência na apropriação e participação efe-
tiva dos moradores locais. A utilização de outros espaços do entorno pelo museu é um fator imprescindível no âmbito de sua abrangência cultural.

Outro elemento sugerido é a criação de redes sociais, páginas e dispositivos informacionais via web, como, por exemplo, o QRcode e áudio 
guia, auxiliarão na comunicação e visibilidade do museu, o que consecutivamente atrairá um público maior. Além do mais deve-se preparar mo-
nitores para auxiliar a visita ao museu quando solicitada, materiais informacionais de diferentes idiomas e em brille; pisos táteis e a instalação de 
outros equipamentos que possibilitem a acessibilidade. A partir de então será possível estabelecer uma prática harmônica e congruente que abranja 
tanto às obrigações jurídicas e suas prescrições, como também as vicissitudes que museu poderá metamorfosear e explorar seu potencial, tornan-
do-se de fato um dispositivo que auxilie na construção do conhecimento e fruição do patrimônio cultural.

Deste modo, o patrimônio cultural, assim como os museus, só fazem sentido se (re)significados no hoje, no presente, por meio do valor e 
sentido que lhes são atribuídos na atualidade. Não podemos preservar por preservar, como um ato fortuito de seleção embasada por critérios me-
ramente estéticos, individualizados ou aleatórios. Antes, precisamos e devemos preservar o patrimônio cultural porque existem razões sociais e 
coletivas que urgem e nos impele a isso, nasce do povo, da identificação de si mesmo. Não podemos negligenciar a realidade eminente do tempo 
presente, singularmente nos museus não podemos suprimir o reflexo da cidade de hoje em constante (re)construção.

Ao discorrer sobre as problemáticas que envolvem os museus, Andreas Huyssen () discorre sobre os museus modernos e em sua busca de 
atração popular por meio da simulação fantasiosa, tendo em vista somente o retornos quantitativos de grande expressão. Por outro lado, o autor 
mostra também, quão importante se faz o contato com o material, até então muito criticado, bem como com a percepção do passado sob uma outra 
ótica, onde o visitante pode estabelecer um novo sentido daquilo que foi e se manifesta no presente. A partir disso, somos motivados a ressaltar que 
o Museu de Arte Sacra de Mariana possui uma estrutura arquitetônica distinta do presente, e que se caracteriza uma riqueza a ser explorada , pois
o Museu existe com vitalidade e não somente com o espaço aberto para ser visitado e mesmo estando num outro tempo na atualidade, os museus
tradicionais continuam a ser relevantes, precisa ser re-pensados, re-descobertos e re-apropriados.
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PRESERVAR BENTO RODRIGUES: POSSIBILIDADES DE DISCUSSÃO A PARTIR DO DIREITO FUNDA-
MENTAL À MEMÓRIA

Clara Assunção Ferreira1

Franciwiner Darckson Neves de Souza2

Resumo

O presente trabalho visa analisar as ações de proteção ao patrimônio cultural tomadas a partir da tragédia ambiental ocorrida em Bento Rodrigues, 
subdistrito do município de Mariana, Minas Gerais. Em 05 de novembro de 2015, o rompimento das Barragens do Fundão e Santarém, de 
propriedade da empresa Samarco Mineração, causou danos e impactos irreparáveis, não somente no âmbito ambiental, econômico e social, mas 
também no cultural e afetivo.  Em que pese sua relevância patrimonial e histórica, nenhum bem do lugarejo nunca foi objeto de ato tombamento em 
qualquer esfera. Após a catástrofe, os órgãos de proteção ao patrimônio iniciaram, até mesmo em caráter emergencial, as ações de salvaguarda. Em 
1º de dezembro de 2016, pelo decreto Municipal nº 8646, foi determinado o tombamento da Capela de Nossa Senhora das Mercês. Paralelamente, 
o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Mariana, por meio da Deliberação nº 002/2016, decidiu pelo tombamento provisório das regiões
atingidas, considerando, dentre outros motivos, que diante da gravidade do desastre há “necessidade de que sirva de exemplo para o futuro a fim
de se evitar que novas vidas humanas sejam ceifadas em decorrência de atividades minerárias desenvolvidas à margem da responsabilidade que
espera de quem exerce atividade de risco”. Lembrar o ocorrido em Bento Rodrigues, portanto, tem-se estabelecido como uma demanda social que
têm guarida inclusive no Direito. Desse modo, no trabalho será feita uma revisão bibliográfica do conceito de Memória apresentado por Michael
Pollak e Jacques Le Goff, sobretudo para compreender as distinções entre memória individual e coletiva e suas implicações com a luta pelo poder.
Em seguida, far-se-á uma discussão do direito à memória implicitamente previsto na Constituição da República de 1988 (arts. 5º, § 2º, 215 e 216)
e sobre o dever de proteção do Estado. Por fim, se analisará as possibilidades de proteção ao patrimônio cultural e da memória do desastre ocorrido
em Bento Rodrigues.

1. Introdução

Fundado no século XVIII, Bento Rodrigues foi um local remanescente do processo de colonização de Minas Gerais. O pequeno vilarejo
estava inserido no caminho turístico da Estrada Real e era constituído de casas seculares e dois templos religiosos: a Capela de São Bento e a Ca-
pela das Mercês. (Dossiê de Tombamento da Capela das Mercês, 2017, p.7)

A mineração era responsável por movimentar a economia da cidade, além da agricultura familiar e de subsistência realizada às margens de 
seu principal rio, o Gualaxo do Norte, destacando-se a produção da geleia de pimenta biquinho, que se tornou um símbolo da região após a abertura 
de uma cooperativa empreendida por um grupo de mulheres locais. 

O desastre ocorrido em 05 de novembro de 2015, pelo rompimento das barragens do Fundão e Santarém de propriedade da empresa Sa-
marco Mineração causou danos e impactos irreparáveis em Bento Rodrigues, não somente no âmbito ambiental, econômico e social, mas também 
no cultural e afetivo. Após o rompimento das barragens aproximadamente 600 pessoas ficaram desabrigadas, 6,2 milhões de m³ de rejeitos foram 
despejados, afetando drasticamente os canais fluviais, 1.500 hectares destruídos e pelo menos 17 vidas ceifadas. (GOUVEIA, 2017, p.20)

O lugarejo possuía objetos de grande valor econômico e cultural. Apesar disso, seus bens culturais nunca tinham sido objeto de tombamen-
to seja municipal, estadual ou federal até o desastre pelo rompimento das barragens. Como forma de evitar o aniquilamento e descaracterização 
dos bens culturais e preservar a memória daquele local, este ato administrativo se fez necessário para preservar bens de valor histórico, cultural, 
arquitetônico e também de valor afetivo para a população de Bento Rodrigues.

No âmbito municipal, foram tomadas duas ações de salvaguarda. A primeira foi adotada em 1º de dezembro de 2016, pelo decreto Muni-
cipal nº 8.646, que determinou o tombamento da Capela de Nossa Senhora das Mercês. A segunda foi determinada pelo Conselho Municipal de 
Patrimônio Cultural de Mariana (COMPAT), por meio da Deliberação nº 002/2016, na qual se decidiu pelo tombamento provisório das regiões 
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2  Graduando em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). -  Email: franciwiner@oulook.com

mailto:claraferreira-2007@hotmail.com
mailto:franciwiner@oulook.com


Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

327

atingidas em Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. 

Da análise desses movimentos tomados pelo Poder Público Municipal, pode-se vislumbrar que foram motivadas por dois vieses: lembrar o 
que já foi Bento Rodrigues e não esquecer o que aconteceu no lugarejo. 

Lembrar é uma demanda da memória. E como pondera o filosofo Paul RICOEUR (1995) “Não só os acontecimentos do passado permane-
cem abertos a novas interpretações, como também se dá uma reviravolta nos nossos projetos, em função das nossas lembranças, por um notável 
efeito de “acerto de contas”. Dessa maneira, este trabalho vai se guiar nesse sentido, para refletir sobre os anseios manifestados pelo Município 
de Mariana de lembrar e não esquecer.  

Para tal, a análise se comporá por três eixos. No primeiro, será feita uma revisão bibliográfica a partir do conceito de Memória apresentado 
por Michael Pollak e Jacques Le Goff. Michael Pollak (1992) nas obras Memória e identidade social e Memória, esquecimento e silêncio trabalha 
a memória desenvolvida em torno das duas grandes guerras, estudando, inclusive, a disputa de memória ocorrente entre os dois conflitos. Além de 
levantar importantes questões acerca da memória individual e memória coletiva. Enquanto Jacques Le Goff (1990) no livro História e Memória, 
além de trabalhar conceitos sobre memória individual e coletiva, o autor traz a tona um olhar diferente, o da “luta sobre a memória”.

Em seguida, se fará uma discussão a respeito da possibilidade da proteção da memória pelo Direito, inclusive com status de Direito Funda-
mental. Para tanto, se apoiará principalmente o trabalho da professora Fabiana Santos Dantas (2008).

Por fim, baseado nos tópicos precedentes será feita uma reflexão a respeito das possibilidades de proteção à memória pós a tragédia ocorrida 
em 5 de novembro de 2015, em Bento Rodrigues. 

2. Considerações Sobre A Memória

O conceito de memória é utilizado por vários campos acadêmicos, como a História, Psicologia, Filosofia, Arqueologia. Para a reflexão aqui
proposta, no entanto, o conceito de Michael Pollak e Jacques Le Goff apresentam-se satisfatórios. Escolheu-se estes dois importantes autores pois 
utilizam a memória como fator individual e coletivo. Para se pensar em uma reflexão a respeito das possibilidades de proteção à memória pós 
tragédia, é preciso primeiramente compreender o que é a memória e porque preservá-la. 

O conceito de memória é confundido muitas vezes com história, fato é, que ambos conceitos se integram. A história é uma reconstrução do 
passado, que deve ser feita de forma crítica, com respaldo teórico e metodológico. Enquanto a memória é uma reconstrução do passado que nor-
malmente serve para atender interesses do presente, os quais podem ser econômicos, políticos, culturais, resguardar a identidade de determinado 
grupo. A memória tem um elemento afetivo muito forte, o acontecimento rememorado será expressado de uma forma narrativa, gerando a maneira 
pela qual o sujeito constrói o sentido do próprio passado, fazendo com que ela vire um relato comunicável com um mínimo de coerência, ou seja, 
vire um discurso. 

Michael Pollak trabalha a memória por dois pontos, a memória individual e a memória coletiva. Para ele, a memória, “essa operação coleti-
va dos acontecimentos e das interpretações do passado que se quer salvaguardar” (POLLAK, 1989, p.9), se integra em tentativas mais ou menos 
conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre coletividades.

O autor afirma que a memória assemelha-se a um fenômeno individual, algo relativamente íntimo, próprio da pessoa, mas que Maurice 
Halbwachs já havia ressaltado que a memória deve ser percebida como um fenômeno coletivo e social, pois as memórias individuais estão sempre 
marcadas socialmente, ou seja, o que cada indivíduo lembra está conectado com a sociedade em que ele vive e os marcos sociais que está ao seu 
redor. Devido a isso, a memória está sempre submetida a flutuações, transformações e mudanças constantes. (POLLAK, 1992, p.201)

Pollak trabalha quatro elementos constituintes da memória individual e coletiva, são eles: acontecimentos vividos pessoalmente, aconteci-
mentos “vividos por tabela”, personagens e lugares.

Os acontecimentos vividos pessoalmente são aqueles que fazem parte da memória de cada indivíduo. Eles são a marca de um passado no 
qual se deseja que seja único e verdadeiro, ou seja, são eventos do passado vividos ou valorizados por interesse. Como por exemplo, alguns milita-
res brasileiros que se beneficiaram com a ditadura costumam defender memórias que a história já descontruiu através de pesquisa e crítica, porque 
querem que sua memória seja “única e verdadeira” e dizem que o resto seriam mentiras ou “história dos vencedores”. 

Outro elemento constitutivo da memória são os acontecimentos “vividos por tabela”. Que constituem de pessoas que não viveram o ato em 
si, mas que se sentem igualmente afetadas, ou seja, são os acontecimentos vividos pelo grupo ao qual a pessoa se sente pertencer. POLLAK (1992, 
p.201) destaca que “é perfeitamente possível que, por meio da socialização política, ou da socialização histórica, ocorra um fenômeno de proje-
ção ou de identificação com determinado passado, tão forte que podemos falar numa memória quase que herdada”. Para ilustrar esse elemento o
autor remete ao livro de Philippe Joutard sobre os Camisards, pois trata de “acontecimentos regionais que traumatizaram tanto, marcaram tanto
uma região ou um grupo, que sua memória pode ser transmitida ao longo dos séculos com altíssimo grau de identificação” (POLLAK, 1992,
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p.201). No mais, memória pode ser sobre algo que você não viveu, mas se identifica, porque ela é coletiva ou compartilhada, por um grupo do
qual você faz parte.

O terceiro elemento formador da memória é que ela é constituida por pessoas/personagens, já que sempre há indivíduos que personificam a 
memória. O autor destaca que são os “personagens frequentadas por tabela, indiretamente, mas que, por assim dizer, se transformaram quase que 
em conhecidos, e ainda de personagens que não pertenceram necessariamente ao espaço-tempo da pessoa” (POLLAK, 1992, p.201). POLLAK 
(1992, p.201) exemplifica como no caso da França, “não é preciso ter vivido na época do general De Gaulle para senti-lo como um contempo-
râneo”. No Brasil, é possível exemplificar o personagem do ex-presidente Lula, o qual está associado a memória da luta dos operários do ABC 
paulista contra o regime militar, em contraponto, pós-presidência, muitas pessoas associam a sua figura à corrupção e crise econômica, por várias 
relações de força dentro de uma memória que foi construída pela sociedade brasileira ao longo dos anos. 

Para além dos acontecimentos e personagens, surgem-se os lugares. Esses locais de memória, não são apenas ambientes físicos, museus, ar-
quivos, monumentos, refere-se também a cerimonias públicas, datas comemorativas, etc. Esses últimos tem como função celebrar acontecimentos 
que são identificados como fundadores de uma comunidade nacional. Os lugares normalmente estão associados a uma lembrança ou uma memó-
ria oficial, ou seja, eles são uma tentativa de definir e reforçar esse sentimento de pertencimento. Como exemplo o autor associa “a memória da 
África, seja dos Camarões ou do Congo, pode fazer parte da herança da família com tanta força que se transforma praticamente em sentimento 
de pertencimento.” (POLLAK, 1992, p.202)

Por fim, o POLLAK (1992, p. 204) descreve que “a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual 
como coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa 
ou de um grupo em sua reconstrução de si.”

Le Goff também faz essa distinção entre memória individual e coletiva, muito parecida com a de Pollak. No entanto, ele traz à tona um olhar 
diferente, o da “luta sobre memória”. 

Para LE GOFF (1990, p.366) a memória é crucial. Ela tem como propriedade conservar certas informações, remetendo-se a um conjunto 
de informações psíquicas, as quais podem se atualizar informações passadas. Para o autor o estudo da memória abarca a “psicologia, a psicofi-
siologia, a neurofisiologia, a biologia e, quanto às perturbações da memória, das quais a amnésia é a principal, a psiquiatria” (LE GOFF, 1990, 
p.366) e conclui dizendo que “no interior de qualquer uma destas ciências, podem evocar, de forma metafórica ou de forma concreta, traços e
problemas da memória histórica e da memória social”. (LE GOFF, 1990, p.366)

A memória individual para o autor é embasada pelos conceitos de recordação e esquecimento. Por outro lado, a memória coletiva foi posta 
em jogo de forma importante na luta das forças sociais pelo poder.

Tornar-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e 
dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória 
coletiva.(Le Goff, 1990, p.366)

O estudo da memória social é um dos modos fundamentais de abordar os problemas do tempo e da história, relativamente aos quais a 
memória está ora no retraimento, ora em transbordamento. O autor alerta para os riscos do controle da memória coletiva, principalmente pelos 
governos e assegura que documentos e monumentos, materiais da memória coletiva e da História, não são um conjunto do que existiu no passado, 
mas sim uma escolha efetuada pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade.

Fundamentado nisso, podemos trazer à tona o conceito de luta pela memória, onde surgem questionamentos do porque determinadas 
situações ocorrem e se as mesmas possuem significância à maioria. A primeira abordagem realizada quando se analisam certos fatos não se res-
ponsabiliza mais pela compreensão dos acontecimentos e como isso afeta o todo, pelo contrário, ela apoia sua análise de relevância ao grupo que 
os realizou questionando-se se o mesmo é detentor do poder, a partir disso que se considera a importância, ou não de um determinado fato. Ao 
limitar a valorização das ocorrências, considerando a visão de certos grupos e conforme a influência que exercem, desconsidera-se a coletividade 
dos acontecimentos, já que por diversas vezes, despreza-se justificativas pertinentes de como e porque se desenvolveram os fatos, apenas porque 
estes confrontam a forma como foi contada a história pelos grupos que detinham maior poder. Cria-se então um abismo, pautado na transitoriedade 
do poder, entre aquilo que possui importância e foi vivenciado muitas vezes pela maioria e aquilo que é retratado a partir da escolha dos grupos 
dominantes. Sendo o poder um ato transitório, muitos grupos são colocados à margem, com suas respectivas versões por apenas não condizer com 
o ponto de vista da minoria influente.

Por fim, o autor afirma que “a memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente 
e o futuro. Devemos trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens.” (LE GOFF, 1990, 
p.412)
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3. O Direito Fundamental À Memória

Como já foi ressaltado anteriormente, memória é um conceito interdisciplinar, sobre o qual se debruçam diversos campos do conhecimento.
Mas poderá ser também objeto de estudo da Ciência Jurídica?

Na verdade, o Direito se vale frequentemente da memória para sua própria operabilidade. Veja-se, por exemplo, que do ponto de vista indi-
vidual, o testemunho, lembrança narrada por alguém sobre determinado fato, é tomado como importante meio de prova nas lides mais complexas 
que se apresentam ao Poder Judiciário. Ė de se citar ainda a paulatina importância que a Jurisprudência tem alcançado no Direito Brasileiro, como 
fonte segura para resolução de conflitos, a partir da lembrança de casos semelhantes que foram julgados no passado.

Para além disso, a memória   pode ser encarada como um direito apto a ser exercido pelo cidadão e que deve ser garantido pelo Estado.

Nesta sessão, buscará se mostrar o conceito do direito fundamental à memória e sua justificação legal e doutrinária.

De acordo com DANTAS (2008, p. 57), o direito à memória pode ser concebido como “poder de acessar, utilizar, reproduzir e transmitir o 
patrimônio cultural, com o intuito de aprender as experiências pretéritas da sociedade e assim acumular conhecimentos e aperfeiçoá-los através 
do tempo.”

Deste conceito pode-se depreender que o pleno exercício do direito à memória se dá a partir da conjunção da possibilidade de acesso, uso, 
reprodução e transmissão do patrimônio cultural.  Acessar os bens da cultura significa ter conhecimento dos fatos do passado, documentos, obras 
de arte, representações, monumentos, relatos e testemunhos do passado. Mas não basta apenas ter contato com tais bens, ao sujeito deve ser garan-
tida a possibilidade de usufruir do seu patrimônio cultural, o que importa na efetiva compreensão, assimilação e interpretação dos bens culturais. 
Ademais, dado seu caráter intergeracional, a memória deve ser reproduzida, recriada e resignificada para que seja transmitida às futuras gerações.

Somente quando garantido esses quatro aspectos do exercício do direito à memória é que se pode falar de seu pleno exercício e efetivação. 
Tal demanda é de suma relevância uma vez que, como já pontuado na sessão anterior, existem diversas disputas pela memória, que ocasionam a 
produção de histórias oficiais, e de histórias de vencedores.

Para se verificar a fundamentalidade do Direito à Memória oportuna é a lição de Ingo Wolfgang Sarlet,

direitos fundamentais são, portanto, todas aquelas posições jurídicas concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do direito constitucional po-
sitivo, foram por seu conteúdo e importância (fundamentalidade em sentido material), integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas da 
esfera de disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade formal), bem como as que, por seu conteúdo e significado, possam lhes ser 
equiparados, agregando-se à Constituição material tendo, ou não, assento na Constituição formal (aqui considerada a abertura material o Catálogo). 
(WOLFGANG SARLET, 2011, p. 77)

Sendo assim, para que um direito seja considerado fundamental não é necessário que esteja previsto no rol enumerado pela Constituição. 
De fato, à influência da IX emenda da Constituição dos Estados Unidos (the enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be cons-
trued to deny or disparage others retained by the people), a tradição do constitucionalismo brasileiro estabeleceu que certos direitos, em razão do 
importe de seu conteúdo e substância, sejam reconhecidos como direitos fundamentais, independentemente de estarem previstos explicitamente 
no texto da Constituição.

É assim que pode-se entender o direito à memória, cuja fundamentalidade é material e está implícita na Constituição Brasileira, que assim 
reconhece no seu artigo 5º, § 2: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios 
por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.

Essa posição é reforçada, conforme pontua DANTAS (2008, p. 62) nos tratados internacionais que o Brasil é signatário. De modo especial, 
é de se destacar a Convenção Relativa a Proteção ao Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Com efeito, o artigo 4º deste tratado dispõe que

Cada um dos Estados parte na presente Convenção deverá reconhecer que a obrigação de assegurar a identificação, protecção, conservação, valori-
zação e transmissão às gerações futuras do património cultural e natural referido nos artigos 1.º e 2.º e situado no seu território constitui obrigação 
primordial. Para tal, deverá esforçar-se, quer por esforço próprio, utilizando no máximo os seus recursos disponíveis, quer, se necessário, mediante 
a assistência e a cooperação internacionais de que possa beneficiar, nomeadamente no plano financeiro, artístico, científico e técnico. (DANTAS, 
2008, p. 62)

De acordo com DANTAS (Idem) o direito à memória pode ser vislumbrado justamente no conteúdo da obrigação dos Estados parte da 
Convenção de transmitir o patrimônio cultural às gerações futuras.

Ainda segundo a autora, o direito à memória pode ser concebido com uma faceta do direito à herança previsto no art. 5, XXX da Constitui-
ção. Essa é uma interessante abordagem deste direito fundamental, visto que é largamente estudado no âmbito do Direito Civil como “conjunto 
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de bens formado com o falecimento do de cujus” (TARTUCE, 2016, p. 1485). Isto é, a partir de um conceito privatista restrito a questões patrimo-
niais. No entanto, a Constituição não conceitua o que é a herança, de modo que é possível alargar essa concepção tradicional para abarcar também 
a esfera pública e transmissão coletiva do patrimônio cultural.

4. A Proteção Do Direito A Memória Na Preservação De Bento Rodrigues

A partir das ideias expostas anteriormente, sobre a concepção teórica da memória e a viabilidade de sua proteção pela ordenação jurídica
brasileira, é possível tecer ponderações sobre a construção da política de efetividade do Direito a memória após a tragédia ocorrida em Bento 
Rodrigues. 

As ações emergenciais de salvaguarda do patrimônio cultural do subdistrito de Mariana, o tombamento da Igreja de Nossa Senhora das 
Mercês e o tombamento provisório dos locais atingidos pelo desastre, conforme já ressaltado, demonstram dois vieses na ação municipal de 
proteção. A primeira diz respeito a lembrar o que já foi Bento Rodrigues, isto é, resgatar as práticas sociais, os modos de viver e fazer, os bens 
individuais e coletivos que eram vivenciados antes do rompimento das barragens.  O segundo viés diz respeito a não esquecer o que aconteceu no 
lugarejo, ou seja, impedir que tal experiência trágica seja apagada na memória coletiva, e deste modo, precaver possíveis acontecimentos similares. 

De fato, tais vieses são evidenciados nos próprios atos que determinaram as ações administrativas de salvaguarda. No dossiê de tombamen-
to da Capela de Nossa Senhora das Mercês, elaborado por iniciativa do Município de Mariana é apresentado como justificativa que

a Capela de Nossa Senhora das Mercês juntamente com cemitério de Nossa Senhora das Mercês, ganha forças junto à memória da comunidade que 
vivia em Bento Rodrigues, como um doa laços mais forte a serem mantido com a localidade, como um bem que testemunhou e resistiu à trágica 
história ocorrida naquela região e também em escala nacional. Dessa maneira, torna-se e extrema importância possibilitando seus estudo mais 
especifico e aprofundado, além da proposição especifica de diretrizes de proteção e salvaguarda e reforço da necessidade de sua preservação como 
parte da história local e referência de memória para a comunidade. (Dossiê de Tombamento da Capela de Nossa Senhora das Mercês, 2018, p.62)

Igualmente, pode-se vislumbrar os dois vieses na Deliberação nº 002/2016 que decidiu pelo tombamento provisório das regiões atingidas: 

O desastre ocorrido em 5 de novembro de 2015 caracteriza, tristemente, um fato memorável da nação brasileira, por ser considerado o mais grave 
dano ambiental do país; havendo necessidade de que sirva de exemplo para o futuro afim de se evitar que novas vidas humanas sejam ceifadas em 
decorrência de atividades minerarias desenvolvidas à margem da responsabilidade que se espera de quem exerce atividade de risco. (Deliberação 
nº 002/2016)

No entanto, embora esteja evidenciado os rumos balizadores da ação de proteção à memória de Bento Rodrigues, passados três anos da 
tragédia, se limitaram a edição de tais instrumentos administrativos, sem que se sucedesse uma necessária política de salvaguarda e de incentivo 
ao exercício do Direito à Memória.  

Desse modo, propõe-se a seguir algumas pistas que, a partir dos estudos aqui apresentados, podem contribuir para o efetivo exercício da 
memória pós-desastre.

Os conceitos trazidos por Michael Pollak e Jacques Le Goff, em torno da memória individual e coletiva, a caracterizam como crucial para 
definir e reforçar sentimentos de pertencimento e, fronteiras sociais entre coletividades. 

A memória individual, é relatada por cada pessoa, cada um tem a capacidade de rememorar o que viveu no local, enquanto a memória 
coletiva pertence a um grupo ou coletividade, é normalmente relatada em conjunto. Pollak destaca um conceito essencial, o dos acontecimentos 
“vividos por tabela”, que abrange, não só, os indivíduos que vivenciaram o rompimento das barragens, como também pessoas que se sentiram 
afetadas com o ocorrido. Enquanto Le Goff ressalta importantes questões acerca da luta pela memória, a qual valoriza a ocorrência das minorias.

Nesse sentido, as ações de salvaguarda em Bento Rodrigues também devem vislumbrar esses conceitos, visto que, memória individual, 
coletiva e luta pela memória são considerações que se fazem necessárias para resguardar a memória e história da população afetada. 

Ressalte-se que, a nova ordem constitucional brasileira inadmite que o acesso à cultura nacional se dê de modo a construir uma história ofi-
cial, fabricada ou elegida pelo Estado. Com efeito, ao prescrever em seu art. 216, § 1º que “o Poder Público, com a colaboração da comunidade, 
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro”, garante aos indivíduos a participação popular na construção de sua própria memória.

Tal fato é de extrema importância, uma vez que, conforme aponta DANTAS (2008, p. 48) nos Estados latino-americanos a memória coletiva 
é “calculada sobre dois alicerces: a construção da memória oficial da história e o esquecimento proposital dos fatos desconformes.” O tomba-
mento inicialmente foi, inclusive, gestado nessa esteira, uma vez que o próprio Decreto-Lei nº 25 de 1937 apenas reconhecia como patrimônio 
cultural os bens que fossem relacionados a “fatos memoráveis da história do Brasil”, ou por seu “excepcional valor” estético ou científico.
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Nesse sentido, para o exercício do direito à memória, deve ser garantido a toda população e, em especial, às pessoas diretamente atingidas 
pela tragédia, a possibilidade de participar das políticas públicas de salvaguarda. Além disso, deve ser possível a produção de histórias revisionis-
tas, mesmo que contrastem com as posições mais difundidas sobre o desastre.

Saliente-se que, apesar de ser ainda recente, há diversos conceitos que estão em disputa para a construção da memória do ocorrido: “crime 
x tragédia x acidente”; “atingidos x impactados x refugiados”; “quem são atingidos?”. O Estado não deve, portanto, eleger como oficial uma nar-
rativa, mas na esteira do Estado Democrático, torná-las possíveis.

5. Conclusão

Em 5 de novembro de 2015, Bento Rodrigues, tornou-se apenas uma lembrança. O desastre ocorrido pelo rompimento das barragens de
rejeitos de minério destruíram o pequeno lugarejo e tornou-se o maior desastre ambiental da história do país e causou danos ao patrimônio cultural 
do Brasil.

Em razão disso, o Município de Mariana empreendeu ações administrativas emergenciais de salvaguarda que podem ser interpretadas por 
dois vieses lembrar o que já foi Bento Rodrigues e não esquecer o que aconteceu no lugarejo.

Para Michael Pollack e Jacques Le Goff a memória deve ser analisada sobre o aspecto individual e coletivo, sendo que para o último autor 
deve ser destacado o papel das lutas políticas pela memória.

A memória pode ser concebida como um direito materialmente fundamental, previsto implicitamente na Constituição da República de 1988 
(art. 5º, § 2º), apto a ser exercido pelo cidadão e que deve ser protegido pelo Estado.

Após a tragédia de Bento Rodrigues é viável, para além das ações emergenciais de salvaguarda, que se viabilize uma política que garanta o 
direito à memória, quer no seu caráter individual, quer no coletivo. Pistas que se apresentam possíveis incluem a participação popular na constru-
ção da memória coletiva, a possibilidade de construção de histórias revisionista e a não produção de história oficial.
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RUA SÃO JOSÉ, UM PATRIMÔNIO SIMBÓLICO EM OURO PRETO – MG: O CASO DA REURBANIZAÇÃO 
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Resumo

Ouro Preto-MG é atualmente uma das cidades brasileiras cujo complexo arquitetônico reúne aspectos importantes para a historiografia nacional. 
Com tamanha relevância patrimonial, faz-se necessário que o Poder Público proteja e ampare esse patrimônio, com respaldo jurídico, assim como 
ocorreu quando do decreto presidencial de número 22.928 de 1933, que concedeu à cidade o título de Monumento Nacional. Com o Decreto-Lei nº 
25/1937 ocorre o processo de tombamento da cidade. Em 1980, a cidade foi reconhecida como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Ouro Preto tem passado por problemas que envolvem diretamente seu patrimônio, 
devido ao crescimento desordenado do espaço urbano, da população e do turismo. Atualmente, a preocupação com a mobilidade urbana tem se 
intensificado, gerando discussões em torno desse tema. O embate que se faz neste estudo é sobre como o Poder Público aborda a mobilidade urbana 
dentro desse sítio histórico. Analisa-se aqui, a obra de reurbanização ocorrida no ano de 2011, na Rua São José, localizada na área central de Ouro 
Preto. Esta, por sua vez, é uma via cuja característica é ser o principal centro comercial, voltado para atender visitantes e moradores, tornando-se 
um espaço de pertencimento e apropriação por ambos. Este caráter comercial acarreta toda carga simbólica patrimonial. Desse modo, tem-se como 
objetivo geral o estudo de caráter exploratório e interdisciplinar, que conta com pesquisa de fontes documentais e de estudos correlatos de base 
teórica, conceituais de patrimônio e mobilidade urbana. Com isso, pretende-se identificar os problemas que ocorrem durante a realização da obra. 
Dessa forma, busca-se analisar os meios possíveis para efetivar o diálogo entre o Poder Público e a comunidade, visando, ainda, alcançar esta 
possibilidade em futuras intervenções nas vias de Ouro Preto.

Palavras-Chave: Ouro Preto – MG; Mobilidade urbana; Rua São José; Patrimônio; Reurbanização.

Abstract

Ouro Preto-MG is currently one of the Brazilian cities whose architectural complex brings together important aspects for national historiography. 
With such patrimonial relevance, it is necessary that the public power protects and protects this patrimony, with legal support, just as it occurred 
when the presidential decree number 22,928 of 1933 granted the city the title of National Monument. With Decree-Law no. 25/1937 occurs the 
process of tipping the city. In 1980, the city was recognized as World Heritage by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Orga-
nization (UNESCO). Ouro Preto has been experiencing problems that directly involve its patrimony, due to the disorderly growth of urban space, 
population and tourism. Currently, the concern with urban mobility has intensified, generating discussions around this theme. The clash that is 
made in this study is about how the Public Power addresses the urban mobility within this historic site. We analyze here the redevelopment work 
carried out in 2011, at Rua São José, located in the central area of   Ouro Preto. This, in turn, is a road whose characteristic is to be the main com-
mercial center, aimed at serving visitors and residents, becoming a space of belonging and ownership by both. This commercial character entails all 
symbolic patrimonial burdens. Thus, the general objective is the study of an exploratory and interdisciplinary character, which counts on research 
of documentary sources and related theoretical studies, conceptual of heritage and urban mobility. With this, it is intended to identify the problems 

1  Este artigo é resultado dos Trabalhos de Conclusão de Curso “TURISMO E IMAGINÁRIO URBANO SOB A ÓTICA DA HOSPITALIDADE VIRTUAL: uma 
análise semiótica de Ouro Preto (MG)”, orientado pelo Prof° Dr° Leandro Benedini Brusadin, e “OS CONCEITOS DE PATRIMÔNIALIZAÇÃO E MUSEALIZAÇÃO 
INSERIDOS NO COTIDIANO DA RUA SÃO JOSÉ, EM OURO PRETO – MG: o caso da reforma de 2011”, orientado pela Prof° Ma. Lia Sipaúba Proença Brusadin. Esses 
trabalhos foram apresentados no ano de 2018 pela Universidade Federal de Ouro Preto, para os departamentos de Turismo e Museologia, respectivamente.
2  Turismólogo, graduado pela Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP.- E-mail: luizclaviana@yahoo.com
3  Museóloga, graduada pela Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. - E-mail: marise_mg@yahoo.com.br
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that occur during the accomplishment of the work. In this way, it is sought to analyze the possible means to effect the dialogue between the Public 
Power and the and the community, aiming also to reach this possibility in future interventions in the Ouro Preto roads.

Keywords: Ouro Preto - MG; Urban mobility; Rua São José; Patrimony; Redevelopment.

 Introdução

 A cidade de Ouro Preto é, atualmente, uma das cidades brasileiras cujo complexo arquitetônico reúne aspectos importantes para a his-
toriografia nacional, contendo em seu sítio histórico uma gama de obras do período do Brasil colonial, sendo que, muitas dessas obras ainda se 
encontram preservadas, como igrejas, capelas, ruas, pontes, praças, chafarizes, prédios (atuais museus), dentre outras obras que a complementam, 
imprimindo-lhe singularidade arquitetônica. 

 Outra perspectiva simbólica, mas não menos importante que a arquitetura da cidade, são os acontecimentos históricos que ocorreram du-
rante o processo de formação deste meio urbano e, após a estagnação da área urbana no século XVIII, acontecimentos históricos como a Guerra 
dos Emboabas, a chegada massiva de africanos escravizados mineradores na região, a Revolta de Filipe dos Santos, o movimento da Inconfidência 
Mineira, e a função da urbe4 como Capital do estado de Minas Gerais de 1720 a 1897. Todos esses fatos históricos adicionam valores não só ma-
teriais para esse complexo arquitetônico, mas também valores simbólicos para a história do país.

 Essas duas prerrogativas - arquitetônica e histórica - sobre a cidade, faz com que o patrimônio arquitetônico constituído na cidade tenha 
mais legitimidade perante um processo de conservação do bem material para salvaguarda do imaterial (histórico). A arquitetura somada à história 
fez com que se criassem leis para proteção e conservação desse patrimônio edificado. A primeira ação governamental para preservação desses 
bens veio no ano de 1931, com a proibição de obras que alterassem a fachada das casas. Citada determinação surge através do poder executivo 
da cidade, na figura do prefeito João Batista Ferreira Velloso. A segunda medida adotada para preservação e conservação dos bens arquitetônicos 
veio mediante a publicação do Decreto de nº 22.298, do ano de 1933, que reconhece a cidade como Monumento Nacional, decreto esse assinado 
pelo presidente Getúlio Vargas, através do órgão de Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Outra ação importante para 
proteção do patrimônio da cidade foi o Tombamento da mesma, em 1938, que previa que a área tombada especificada no livro de tombo das Belas 
Artes permaneceria inalterada. Em 1980 a cidade recebe o título de Patrimônio Mundial, concedido pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Segundo Leonardo Barci Castriota (2009), o tombamento de Ouro Peto se deu por seu caráter estético, não histórico. Atualmente, diversos 
estudiosos da área de patrimônio que analisam a cidade de Ouro Preto abordam o defeito característico do processo de tombamento da mesma, que 
foi a tentativa de “engessamento” deste sítio arquitetônico e urbanístico como uma obra acabada, deixando de considerar a cidade “como uma ci-
dade viva e dinâmica que necessitaria de transformações devido às suas necessidades enquanto núcleo urbano” Sandoval; Arruda; Santos (2009). 
Com isso, a parte tombada da cidade passa por sérios problemas de preservação e conservação, perante um crescimento populacional e territorial 
do espaço urbano que busca, enquanto cidade viva, se adaptar e acompanhar os anseios da sociedade contemporânea que a habita. 

 Neste estudo é analisada a obra realizada na rua São José, localizada no centro de Ouro Preto, no ano de 2011, e o impacto que esse projeto 
de reurbanização causou, uma vez que foi realizado em uma via tombada. Sendo assim, faz-se necessário situar a rua São José dentro do contexto 
socioespacial e socioeconômico na cidade de Ouro Preto durante esse processo de expansão urbana e de crescimento populacional da mesma. 

Rua São José: Sua Funcionalidade Dentro Da Cidade

O processo de formação da área urbana da cidade de Ouro Preto, antiga Vila Rica, foi um processo caracterizado pela criação de vários 
arraiais que cresceram entre a Serra de Ouro Preto e o Rio Tripuí, também conhecido como Ribeirão do Funil e popularmente chamado de Rio da 
Barra. Esse complexo de arraiais cresceu acompanhando o crescimento da extração do ouro na região.  Sales (1999), em sua obra “Vila Rica do 
Pilar”, descreve minuciosamente a localização dos primeiros arraiais da cidade:

Começando no alto chamado As Cabeças, o caminho de onde nasceu a rua principal, descia até ao córrego de Ouro Preto, sua à praça que era apenas 

4  O mesmo que cidade.: Disponível em >www.dicio.com.br< acessado em 09 de novembro de 2018.
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uma encruzilhada – para se precipitar em descida até o Antônio Dias. Neste córrego e no de Ouro Preto, estabeleceram-se os dois primeiros povoa-
dos. À esquerda ficava o ribeirão do Tripuí e o morro de Ouro Preto. A rua principal depois de passar por Antônio Dias, subia vertiginosamente até 
Sta. Efigênia, para tornar a descer rumo ao Pe. Faria. Daí tomava a estrada de Mariana, bem no Vira-Saia. (SALES, 1999, p. 24)

Todos os lugares destacados no trecho acima ainda são passíveis de serem identificados na cidade, uma vez que, atualmente, recebem os 
mesmos nomes, tratando-se atualemnte de bairros e pontos de referência. É o caso dos bairros Cabeças, Antônio Dias, Santa Efigênia e a Praça 
Tiradentes (centro). Além dos pontos de referência citados, a rua principal que o autor menciona ganhou nome de “caminho do Tronco”, que era 
a principal via de acesso entre os arraiais. A rua São José foi, para a época setecentista, a principal via do “caminho do tronco”, interligava os ar-
raiais do lado noroeste da vila com a casa de fundição (atual Museu Casa dos Contos), e com o Morro de Santa Quitéria (atual Praça Tiradentes), 
praça essa, onde se localizavam os prédios governamentais Casa de Câmara e Cadeia (atual Museu da Inconfidência), bem como o Palácio dos 
Governadores (atual Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas/UFOP). Devido à localização estratégica, tornou-se uma via característica, 
cujo uso dos prédios é de caráter comercial e residencial, além do fluxo de pessoas e meios de transporte na via. 

 De acordo com o Plano de Conservação e Valorização de Ouro Preto de 1974, a rua São José, por estar localizada no caminho do tronco, 
acompanhou todo o processo de urbanização da cidade desde o início, atravessando a fase de apogeu de Vila Rica, entre 1730 a 1765, e princi-
palmente a fase de quase total abandono da cidade, entre 1900 a 1945. Em 1902, a cidade registrou cerca de 11.685 habitantes. Muitos autores 
destacam justamente a fase de transferência da capital para Belo Horizonte, em 1897, como o acontecimento principal para que a cidade ficasse 
basicamente intacta, o que acabou sendo uma forma de preservação de seu núcleo urbano.

Ouro Preto, hodiernamente, está passando por uma fase de crescimento desordenado da malha urbana e por um processo de crescimento po-
pulacional. A cidade teve um aumento significativo de sua população urbana. Em um comparativo feito por José Augusto Nunes Nogueira (2014), 
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), no ano de 2000 a população urbana da sede era de 38.301 habitantes; já em 2010 a 
população da área urbana da sede era de 40.916 habitantes, havendo um crescimento de 10,6%, em um período de dez anos. Outro dado que ajuda 
a compreender melhor esse impacto nas vias do centro é o aumento da frota de veículos motorizados na sede, que em um período de doze anos 
aumentou 105%: em 2001 a frota da cidade era de 11.833 veículos, e em 2013 era de 27.366 veículos. Este aumento significativo da frota está 
afetando diretamente toda área tombada registrada no Livro de Tombo da cidade. Como destacado por Anna Maria de Grammont (2006, p. 458):

Entretanto, os danos causados pelo favorecimento de grandes núcleos urbanos são percebidos mais facilmente em cidades que ainda conservam 
parte de seu Patrimônio Histórico. Em Ouro Preto, por exemplo, a falta de planejamento urbano engloba os processos de favelização das encostas 
e entorno da cidade, o adensamento e a descaracterização das edificações do Centro Histórico e o trânsito caótico que tem provocado acidentes 
envolvendo o patrimônio material da cidade. 

 Esse alto fluxo no centro histórico, de pessoas e veículos, se explica através dos comércios e espaços de lazeres que estão localizados na 
área central da cidade. De acordo com Nogueira (2014), toda área urbana do centro histórico é uma área de ocupação, tanto por moradores quanto 
por visitantes, e uma parte significativa desse acesso se faz através de veículos motorizados.

Outra característica importante é que, de modo geral, os núcleos ou centros históricos abrigam atividades que fazem parte da vida das pessoas, 
como serviços administrativos essenciais, agências bancárias, determinadas modalidades de comércio, igrejas, entre outras, exigindo deslocamen-
tos que, na maioria das vezes, é motorizado. (NOGUEIRA, 2014, p. 44)

A Rua São José é uma das principais vias do centro da cidade, que tem passado por uma gama de processos de obras e reestruturação da 
via, para atender os anseios da população.      

        No caso específico desta rua, ela tem a característica de ser um lugar comercial, compreendendo diversos empreendimentos voltados 
para atender a comunidade local, como lojas de roupas, perfumaria, escola, açougue, loja de eletrodomésticos, utensílios para o lar, sapataria, loja 
de telefonia e ótica, por exemplo, além de estabelecimentos voltados para atender tanto os visitantes, quanto os moradores, como agências bancá-
rias, restaurantes, lanchonetes e museu.   

        Com base nas problemáticas apresentadas, aborda-se, neste estudo, a obra realizada na rua São José em 2011, através do destaque de 
todo o projeto de melhoria da via, de forma a se desenvolver uma análise voltada para uma perspectiva atual da realidade da cidade, consideran-
do-se a mobilidade e acessibilidade da mesma sem descaracterizá-la, para não agredir o patrimônio no qual ela está instituída. O estudo aponta, 
ainda, os entraves pelos quais a obra passou para a realização e complementação do projeto, assim como o que foi e o que não foi possível de ser 
implantado na via.
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A Reforma Da Rua São José De 2011

Em busca de melhor mobilidade, acessibilidade urbana e estruturação para saneamento básico, além da instalação de fibra ótica pela Cemig 
Telecom5, a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, em 21/03/2011, apresentou, ao IPHAN, projeto de reurbanização da rua São José, localizada no 
cetro histórico da cidade, para se enquadrar nos padrões técnicos NBR 90506 e para alcançar o aval para proceder à implantação de nova rede 
sanitária. A resposta positiva foi obtida no dia 24/03/2011. 

Em 07/06/2011, foram realizadas a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural de Ouro 
Preto – COMPATRI e a 42ª reunião, extraordinária, do Conselho Municipal de Políticas Urbanas - COMPURB, realizadas com intuito de se apre-
sentar, bem como conseguir a aprovação dos conselheiros em relação ao projeto. 

As reuniões foram convocadas para serem realizadas em conjunto para que fosse apresentada a ideia do projeto de reurbanização da rua São 
José para os dois conselhos, sendo o responsável por esta chamada o chefe do escritório técnico do IPHAN, Rafael Arrelaro, integrante dos dois 
conselhos. Segundo a ata da reunião do dia 07/06/2011: 

[...] as obras na referida rua estavam no cronograma do SEMAE e que a SMPDU quer aproveitar o momento em que as ruas do centro histórico 
de Ouro Preto serão interditadas e totalmente descalçadas, para, após a recomposição do calçamento, retirar e reassentar os meio-fios, ampliar dos 
passeios, para permitir e facilitar o trânsito de portadores de necessidades especiais, cadeirantes, idosos, etc., bem como proibir o estacionamento 
de veículos em locais inadequados e criar faixas elevadas para passagem dos cadeirantes e pedestres. 

Os conselheiros se mostraram favoráveis ao projeto, frisando, apenas, que o assunto deveria ser discutido junto à comunidade e fiscaliza-
ção, para garantia da qualidade da obra. O conselheiro Armando Wood se mostrou preocupado com certo elemento da obra, que poderia causar 
trepidação prejudicial à Casa dos Contos: 

[...] ao piso elevado em alguns pontos, principalmente em frente à Casa dos Contos, o que fará com que os carros batam os pneus, provocando 
maiores vibrações e trepidações, por isso não deveria ter alargamento do passeio no local porque com o tempo causará rachaduras no prédio his-
tórico que é de pedra seca, como já está ocorrendo com o prédio da Escola de Minas, ao lado do Terminal Barão de Camargos, ocasionado pela 
passagem dos ônibus.

O Arquiteto responsável pela obra, Rodrigo Brogna, tranquilizou os presentes, informando que um estudo realizado pela Fundação Gorceix 
demonstrou que esse tipo de ocorrência não influencia a região da rua São José, uma vez que a velocidade do tráfego é controlada. 

A conselheira Rosângela Ambrósio, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto, destacou a importância de se discutir 
esse assunto com os comerciantes, cujas atividades seriam prejudicadas pela obra, inclusive, informou que convocaria os comerciantes para uma 
reunião sobre o projeto. Após as discussões, os conselhos colocaram o projeto para votação, tendo a aprovação dos dois lados. 

Assim como prometido por Rosângela Ambrósio, os comerciantes foram convidados para uma reunião no dia 09/06/2011, dois dias após a 
aprovação pelos COMPATRI e COMPURB do projeto de reurbanização da rua São José. Porém, a projeto não foi bem recebido pelos comercian-
tes, que acionaram o Ministério Público para que o mesmo impedisse o início das obras.

A manifestação, que foi fundamentada pela Lei Federal nº 10.257 (Estatuto da Cidades), teve por base mostrar que os comerciantes se sen-
tiram sem voz, uma vez que foram, segundo eles, informados e não perguntados sobre a obra. Ou seja, houve uma imposição da obra, sem antes 
haver discussão entre as partes. Os comerciantes alegaram, ainda, que a calçada foi construída em 1887 pelos seus antepassados, em uma parceria 
entre público e privado, onde os donos das casas ajudaram a Câmara dos Vereadores com a parte financeira do nivelamento do calçamento da rua.

O documento protocolado no Ministério Público solicitou, também, a apresentação da Ata que deliberou a reforma, a justificativa do orça-
mento fechado em R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), a comprovação de que houve audiência pública para aprovação do projeto, a compro-
vação da autorização dos órgãos competentes referente à obra, bem como cronograma de obra do SEMAE7, e o orçamento previsto.

Segundo informações do site de notícias Uol Notícias, cuja matéria data do dia 30/06/20118, os comerciantes conseguiram, aproximada-
mente, 500 assinaturas em um abaixo-assinado contrário à obra realizada na via, como informou Marina Dobscha, lojista da rua:
5  Segundo consta no site da empresa: A CEMIG Telecom é uma operadora de telecomunicações que pertence ao Grupo CEMIG, sendo uma subsidiária integral, e 
autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a prestar o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM). Disponível em: < http://www.cemigtelecom.com/
sobre/origens/>. Acesso em: Jan. 2018.
6  Código de obras referente a acessibilidade. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): A ABNT NBR 9050 foi elaborada no Comitê Brasileiro 
de Acessibilidade (ABNT/CB-040), pela Comissão de Estudo de Acessibilidade em Edifcações (CE-040:000.001). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital 
nº 08, de 20.08.2012 a 18.10.2012. Disponível em: < http://www.ufpb.br/cia/contents/manuais/abnt-nbr9050-edicao-2015.pdf>. Acesso em: Jan. 2018
7  Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto.
8  Acessadas em dezembro de 2017.

http://www.cemigtelecom.com/sobre/origens/
http://www.cemigtelecom.com/sobre/origens/
http://www.ufpb.br/cia/contents/manuais/abnt-nbr9050-edicao-2015.pdf


Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

336

Temos um abaixo-assinado com quase 500 pessoas. É um texto contra a descaracterização da cidade. Mandamos esse documento para os minis-
térios das Cidades, Cultura, Justiça, além de Ministério Púbico, governo do Estado e Unesco. O prefeito está descumprindo uma lei federal que 
determina a comunicação da população sobre obras de grande impacto.        

No dia 06/07/2011, a Câmara Municipal de Ouro Preto realizou audiência pública para discutir o alargamento da rua, como informa o site 
da Câmara Municipal9. Nessa audiência, Gabriel Gobbi, Secretário Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano, destacou que: 

[...] no momento em que o Iphan declarou que o projeto é passível de aprovação, ele foi levado ao Compatri [Conselho Municipal de Preservação 
do Patrimônio Cultural e Natural] e ao Compurb [Conselho Municipal de Políticas Urbanas] e, após aprovado por unanimidade, foi imediatamente 
repassado à Associação Comercial10.

Apesar de todo esforço popular, as obras do SEMAE já haviam começado em 27/06/2011, como informa o portal de notícias O Liberal, 
datado de 30/06/201111. As obras referentes ao alargamento da via, segundo Ministério Público, só seriam liberadas se o IPHAN autorizasse, o 
que aconteceu no dia 20/07/2011. 

A aprovação do IPHAN ocasionou ação popular contra o Município de Ouro Preto, sendo a cidade intimada a apresentar edital de licitação 
da obra. No dia 22/09/2011, a juíza responsável pelo caso, Dayse Starling Lima Castro, decidiu pela execução da obra de alargamento, alegando: 

[...] que o parecer técnico apresentado pelo autor da ação popular que solicitava o embargamento das obras não foi suficiente para o convencimento 
de afastar a conclusão técnica do Iphan e a opinião da procuradora da república que atua na cidade12.

Destarte, percebe-se como as ações populares, por mais legítimas e engajadas, não foram suficientes para barrar a realização da reforma 
em uma das principais vias da cidade de Ouro Preto. Este fato pode causar certo distanciamento da população em relação à gestão do patrimônio, 
gerando conflito entre a comunidade e o poder executivo.

O fato dos moradores da rua relatarem que seus antepassados contribuíram para a construção da via, transforma a rua São José em um “lugar 
de memória”, conceito que Nora (1993) trabalha como algo que se estabelece a partir de um acontecimento passado, o que denota valor simbólico 
ao bem denominado de “lugar de memória”. Ou seja, a rua São José, antes de se destacar como centro comercial da cidade de Ouro Preto, é um 
bem patrimonial símbolo das famílias que ali habitam ou detém comércio.

Isto posto, compreende-se a importância da efetividade de instrumentos de salvaguarda como a Musealização e a Patrimônialização, além 
do tombamento, em casos como apresentado acima. Isso porque as atividades derivadas da musealização, garantem ao bem cultural a valorização 
necessária que assegura sua existência e sua difusão, como dito anteriormente. Quando não há a efetividade dessas ações de salvaguarda, pode 
ocorrer a perda da identidade e memória oriundo do bem cultural.

Pode-se dizer que a reurbanização da rua São José foi consequência da falta da efetividade do ato de Musealização da via, já que os interes-
ses dos usuários não foram levados em conta. Porém, a reurbanização entra em outra questão da musealização, o acesso do bem cultural a todos 
os indivíduos, o que será abordado no próximo tópico como a acessibilidade.

O Projeto De Reforma Da Rua São José

O projeto de alargamento da rua São José teve por objetivo se adequar às exigências das normas técnicas de acessibilidade universal, o que 
prevê que todo espaço deve ter largura mínima de 1,20m, possibilitando a passagem de cadeiras de rodas ou de duas pessoas lado a lado, como 
aponta o projeto. 

As calçadas da rua São José, antes da reforma, possuíam largura prejudicial ao pedestre, podendo ocasionar atropelamentos, uma vez que 
o pedestre, por consequência do estreitamento do passeio, se via obrigado a andar na pista de rolamento.

O projeto urbanístico da reurbanização da rua São José, foi baseado no conceito de traffic calming, termo este que visa o controle de velo-
cidade utilizado pelo motorista através de elementos implementados na via, como por exemplo, plataformas ou travessia elevada, como aponta o 
9  Acessado em dezembro de 2017.
10  Depoimento disponível em: <http//:www.cmop.mg.gov.br/site/component/k2/item/2048-camara-forma-comissao-especial-para-acompanhar-obras-na-rua-sao-jose 
>. Acesso Dez. de 2017.
11  Acessado em dezembro de 2017.
12  Depoimento disponível em: <http://www.jornaloliberal.net/noticia/justica-decide-por-acessibilidade-na-rua-sao-jose/>. Acesso em: Dez. de 2017.

http://www.jornaloliberal.net/noticia/justica-decide-por-acessibilidade-na-rua-sao-jose/
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Manual de Medidas Moderadoras do Tráfego: 

Traffic calming é o termo que designa a aplicação através da engenharia de tráfego, de regulamentação e de medidas físicas, desenvolvidas para 
controlar a velocidade e induzir os motoristas a um modo de dirigir mais apropriado à segurança e ao meio ambiente.

A junção deste termo com a ideia de área ambiental 30km/h, dá o panorama de como é possível compreender o cenário da rua São José. 
Área ambiental é a via que visa a segurança e a comodidade do pedestre, com tráfego local, ou seja, um local de trânsito moderado. Para compreen-
der melhor essas colocações, o Manual de Medidas Moderadoras do Tráfego caracteriza área ambiental da seguinte maneira: 

[...] as áreas ambientais de 30 km/h, estabelecidas a partir de uma rígida hierarquização de uso das vias públicas, tem como objetivo fundamental 
melhorar as condições gerais de qualidade ambiental, notadamente em áreas densamente urbanizadas nas quais se constata volumes elevados de 
tráfego. As áreas ambientais de 30 km/h são normalmente delimitadas por uma rede viária arterial ⎯ para a qual deve ser canalizado todo o tráfego 
de passagem ⎯ e compostas por um conjunto de vias devidamente programadas e sinalizadas para um tráfego de características exclusivamente 
locais. 

O projeto da rua São José tem características de área ambiental, mas certos aspectos não foram respeitados, como por exemplo, 
estacionamento e transporte público, o que na época em que foi apresentado o projeto à comunidade, causou certo desacordo por parte dos usuários 
da rua, inclusive porque, por não ter local de estacionamento, o trânsito no fim da rua não tem fluxo fluido. 

Segundo destaca o Manual, “a criação de áreas ambientais possibilita que as vias locais possam ser empregadas de maneira mais adequada 
para usos diversos como tráfego privativo para pedestres, estacionamento de veículos e pontos de táxis”, porém, o projeto de reurbanização da rua 
São José apenas permite “operação de carga e descarga”, já que é uma via característica por atividade comercial.

Como citado acima, a área ambiental demanda “conjunto de vias devidamente programadas e sinalizadas”, o que traz a reflexão sobre um 
ponto importante para a aprovação do projeto de reurbanização pelo IPHAN. Segundo documento enviado à Prefeitura de Ouro Preto, no dia 
20/07/2011, para aprovação do projeto arquitetônico, não seria possível pintura sobre o paralelepípedo em qualquer ponto da via, nem demarca-
ções de vagas, obstáculos, faixas de travessia ou meio-fio.

Esta questão não influenciou negativamente a via, pois é possível se locomover por ela, mesmo sem essas sinalizações, uma vez que o pró-
prio desenho da via possibilita ao motorista e ao pedestre se situar sobre como proceder em relação ao trânsito. 

O projeto de reurbanização foi planejado de maneira a alargar o passeio, ocasionando o estreitamento do “leito carroçável”, elemento fun-
damental do traffic calming que, consequentemente, prevê o controle da velocidade dos veículos e contribui para maior conservação da via, já que 
há diminuição no impacto e trepidação do solo quando os veículos passam. Preocupação apontada por um dos conselheiros presentes na reunião 
de apresentação do projeto ao COMPATRI e COMPURB, apresentada no tópico anterior.

Outra preocupação referente ao patrimônio tombado da rua foi o reaproveitamento e desenho das pedras do passeio, características por 
serem de quartzito de São Thomé da Letras e que, por isso, deveriam manter seu formato. Dessa maneira, as pedras deveriam ser retiradas com o 
máximo de cuidado, para não sofrerem danos e, assim, serem reaproveitadas. Segundo consta no projeto, as partes que seriam acrescentadas nos 
1,20m, teriam medidas de 0,50 m de largura, 0,80 m de comprimento e 5 cm de espessura.

Foto 1: Colocação das pedras no calçamento
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Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto

          Segundo o projeto:

A pista de rolamento resultante desta proposta terá largura mínima de 3,00 m, conservando calçamento em paralelepípedos. O desnível máximo 
entre o leito carroçável e a calçada não deverá ultrapassar 15 cm, exceto nos pontos onde serão implantadas as travessias elevadas. Nestes trechos, 
com 4,00 m de extensão, as cotas de nível serão as mesmas das calçadas laterais.

Foto 2: Alargamento da calçada

Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto
  Faixa elevada/passarela;

  Alargamento da calçada de 1,20m;
  Vaga de estacionamento para deficientes e carros forte.

A foto acima apresenta a reurbanização de uma parte da rua São José sendo finalizada. Nesta foto é possível ver o alargamento de 1,20m 
sofrido pela calçada do lado esquerdo e a vaga de estacionamento para deficientes ao lado direito. Essas vagas de estacionamento seriam localiza-
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das próximas às agências bancárias, sendo 1 vaga destinada a deficientes físicos e 3 para carros forte.

Ao fundo é possível ver, ainda, a faixa elevada ou passarela. Todas essas faixas possuem uma rampa de acesso de 17% de inclinação e são 
construídas na altura do meio fio, como uma faixa de pedestres elevada. A ideia do projeto era realizar a construção das passarelas com paralele-
pípedo de cor vermelha, com o intuito de sinalizá-lo sem precisar pintá-lo de branco ou outra cor que descaracterizasse o patrimônio. Porém, não 
cumpriram essa demanda.

O projeto ainda prevê alternativa para a água da chuva, como explica o projeto:

Para possibilitar o escoamento das águas pluviais o leito carroçável deverá convergir do ponto médio da via para guia com declividade mínima de 
3%. Nos trechos interrompidos por travessias elevadas serão implantadas galerias laterais à pista em ambos os lados, situadas sob os passeios e 
paralelos aos meios fios.     

Entretanto, a via tem sofrido com alagamentos em dias de chuvas fortes, como por exemplo, o episódio do dia 09/09/2016, quando todo 
comprimento da rua São José ficou debaixo de água, como se vê abaixo:

Foto 3: Alagamento da rua São José

Fonte: Disponível em:< http://total98fm.com.br/chuva-provoca-inundacoes-e-deslizamentos-em-ouro-preto/>. Acesso em 19/12/2017.

Compreende-se, portanto, que a obra de reurbanização da rua São José teve pontos positivos e negativos, sendo a acessibilidade e a preo-
cupação com o pedestre os aspectos favoráveis da obra. Por outro lado, o fluxo da água da chuva que não tem por onde escoar é um elemento 
preocupante e de extrema importância, que deve ser corrigido pelas autoridades responsáveis.

 Cabe ainda ressaltar que um dos pontos positivos pós-obra foi o desenvolvimento de um projeto de lei 02/201313, de autoria do vereador 
Chiquinho de Assis, o qual institui o fechamento para passagem de veículos das ruas São José e Getúlio Vargas, no Centro da cidade e nas ruas 
Bernardo de Vasconcelos, Aleijadinho e Praça Antônio Dias, no Bairro Antônio Dias. Considera-se, no referido documento, a estipulação de um 
período para que o fechamento das ruas aconteçam, a saber, de 09:00hrs às 20:00hrs, aos domingos dos meses de maio a setembro, variando de 15 
em 15 dias. Assim, em um final de semana, por exemplo, as ruas São José e Getúlio Vargas ficam disponíveis para a realização de eventos cultu-
rais, e, após mais 15 dias, o mesmo ocorrerá com as ruas Bernardo de Vasconcelos, Aleijadinho e Praça Antônio Dias. Esse projeto de lei estimula 
que moradores e visitantes se utilizem do espaço sem o uso de veículos transitando e sem a presença de veículos estacionados ao longo do mes-
mo. Abre-se, então, a possibilidade para que os comerciantes e os artistas locais exponham e divulguem seus objetos de trabalho, além de ser um 
13  Disponível em: www.sistemasigla.org/site/vereador/php/noticia_detalhes.php?id_parlamentar=00000001030&id_legislatura=175&id_noticias=161>. Acessado em 
23/11/2018.

http://total98fm.com.br/chuva-provoca-inundacoes-e-deslizamentos-em-ouro-preto/


Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

340

atrativo tanto para os moradores quanto para os visitantes. Essas medidas receberam o apoio de populares, que atraídos por essa nova dinâmica, 
efetivaram seu pertencimento à cidade.  

Foto 4: Lazer na Rua São José em Ouro Preto com o fechamento da rua para passagem de veículos.

Fonte:<www.sistemasigla.org/site/vereador/php/noticia_detalhes.php?id_parlamentar=00000001030&id_legislatura=175&id_noticias=161>. Acessado em 23/11/2018.

 Embora esse projeto de lei tenha sido aprovado na Câmara Municipal, ainda não foi sancionado pelo Executivo da cidade. Mesmo com 
essa divergência quanto ao projeto, comerciantes da rua São José e Getúlio Vargas tem-se mobilizado para que as mesmas sejam fechadas em al-
guns finais de semana e feriados, em parceria com a Associação de Comerciantes e Empresários de Ouro Preto (ACEOP)14 que, em algumas datas 
específicas, têm conseguido a licença da Prefeitura da cidade para que isso aconteça.  Ações como essa já ocorrem em outras cidades, que também 
fecham algumas ruas aos domingos para os automóveis, para estimularem o lazer, como é o caso da Avenida Paulista, em São Paulo, a Avenida 
Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre, a Avenida Atlântica em Copacabana, no Rio de Janeiro15, dentre outros exemplos dentro e fora do país. 

 No caso específico da cidade de Ouro Preto, a implantação e a sustentação de projetos como esse em algumas ruas do centro histórico 
trazem benefício, para que se preserve o meio urbano e o convívio sociocultural das pessoas com o mesmo. 

 Conclusão

       Fica evidente, portanto, que essa obra realizada na Rua São José traz a reflexão sobre o impacto de uma ação voltada para grandes centros 
urbanos, implementada em uma cidade tombada. Ou seja, uma cidade dita histórica tem sua própria organização e ritmo, desenvolvidos por sua 
comunidade, diferente de cidades modernas, onde houve planejamento e o grande crescimento populacional e de veículos são esperados.

         Porém, percebe-se que, essa intervenção traz a acessibilidade para o usuário, contribuindo, assim, para a efetivação de pertencimento aflorado 
pelo usuário da rua São José. Importante destacar que o alargamento da via, pelo fato de o transeunte ter segurança ao caminhar, uma vez que agora 
não é mais necessário caminhar pela pista de rolamento, é fator determinante desse sentimento de pertencimento, de modo que se tornou possível 
transitar com tranquilidade e, assim, se conectar à rua.

       Dessa forma, no caso apresentado nesta pesquisa, compreende-se que a utilização de meios urbanos, tanto de forma recreativa, quanto de 
maneira cotidiana, fortalece a relação entre usuário e via, uma vez que se estabelece um vínculo afetivo, o que acarreta maior sentimento de per-
tencimento e consequente preservação do patrimônio.
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A FESTA DENTRO DE UM POVO: DIREITO À APROPRIAÇÃO NOS TERRITÓRIOS ATINGIDOS PELOS RE-
JEITOS MINERAIS DO FUNDÃO, EM MARIANA/MG

Flora d’El Rei Lopes Passos1

Resumo

Mariana, 05 de novembro de 2015. Uma avalanche de rejeitos minerais decorrente do rompimento da barragem do Fundão, de responsabilidade da 
empresa Samarco Mineração S.A (Vale e BHP Billiton), atingiu as localidades de Bento Rodrigues, Camargos, Ponte do Gama, Paracatu de Cima, 
Paracatu de Baixo, Pedras e Campinas. Do rio Gualaxo do Norte, os cerca de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro avançou 
pela Bacia do Rio Doce até desaguar no Oceano Atlântico, no município de Regência, Espírito Santo. A tragédia-crime causou danos socioam-
bientais e territoriais de drásticas proporções e a partir de então se iniciou a luta da população atingida pelas devidas indenizações e reparações. 
Mariana, 17 de junho de 2018. Os moradores e amigos de Paracatu de Baixo celebraram a festa de Santo Antônio com missa no interior do templo 
marcado pela “lama”, seguida pela tradicional Folia de Reis. Mariana, 23 de setembro de 2018. A comunidade de Bento Rodrigues celebrou a festa 
de Nossa Senhora das Mercês, com missa, coral, banda da Sociedade Musical de Passagem de Mariana e procissão percorrendo a área atingida. 
Depois de três anos, a luta continua, as tentativas de negociações se multiplicam em reuniões e audiências semanais, e o quadro dos danos e da 
falta de indenizações e reparações se mantém latente. A festa é, na fala de muitos dos atingidos, o momento de fortalecimento da luta e dos vínculos 
afetivos entre eles, e deles com o território. Sob esta perspectiva, a festa – percebida enquanto experiência e prática espacial do imbricamento entre 
as dimensões material e imaterial do patrimônio cultural – é estudada neste artigo como ferramenta de luta pelo direito à apropriação nos territórios 
atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão. Defende-se ampliar o debate no campo do direito à cultura e à memória, particularmente, nos 
contextos de vulnerabilidade social onde a exploração mineral reforça processos e relações de poder.

1 Mariana e suas (trans)formações urbanas

Conforme descreve FONSECA (1995), Mariana tem sua origem relacionada às expedições bandeirantes do fim do século XVII e à justa-
posição de pequenos acampamentos situados às margens do curso d’água e sobre os morros para exploração aurífera. Sua fundação foi ainda em 
1696. Salomão de Vasconcellos (1947) explica que ergueram algumas cabanas ao longo do ribeirão formando o núcleo primitivo que foi deno-
minado Mata Cavalos e então erigida uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora do Carmo, para consolidar o ato da posse. Na passagem do 
século XVII para o século XVIII se formaram, para além do antigo arraial do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, outros povoados como São 
Sebastião (atual distrito de Bandeirantes), São Caetano (atual distrito de Monsenhor Horta), Camargos, dentre outros que se constituem atual-
mente em distritos ou subdistritos municipais com peculiaridades nos seus modos de ocupação e de vida. É também deste período a formação do 
subdistrito denominado Bento Rodrigues que recebe atenção especial neste artigo, devido ao seu arrasamento em 05 de novembro de 2015 após o 
rompimento da barragem do Fundão, tratado mais adiante.

Ainda em 1711 o arraial do Carmo foi elevado à categoria de Vila e em 1745 à categoria de Cidade de Mariana. Foi a primeira e única cidade 
da capitania durante o século XVIII e, ao receber a sede do primeiro bispado das Minas, assumiu a posição de principal centro religioso da capi-
tania, condição esta que é efetivada por um grande número de obras civis e religiosas. Nesta época, a cidade ganha um traçado urbano ortogonal, 
desenhado pelo engenheiro militar José Fernandes Pinto de Alpoim, o chamado Plano Alpoim.

1  Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo (NPGAU-UFMG); Arquiteta do Escritório Técnico do IPHAN em Mariana. - Email: floralopespassos@gmail.com. 
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Figura 01: Original manuscrito do Arquivo Histórico do Exército, Rio de Janeiro; 

Figura 02: Original manuscrito da Mapoteca do Itamarati, Ministério das Relações Exteriores, Rio de Janeiro.

Fonte: http://www.sudoestesp.com.br/file/colecao-imagens-periodo-colonial-minas-gerais/676/

Ao longo do século XIX, com o declínio da extração de ouro, a cidade viveu um processo de estagnação econômica acentuada com a mu-
dança da capital mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte, em 1897. De certa forma essa estagnação contribuiu para que na década de 1930 os 
intelectuais modernistas encontrassem um conjunto arquitetônico e urbanístico relativamente íntegro com predomínio da arquitetura barroca do 
período setecentista e a conservação de elementos determinantes na ocupação inicial como os rios, os morros e os primeiros caminhos (CHUVA, 
2009). Assim, em 1938, o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Mariana foi tombado pelo SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional –, atual Iphan, conforme o processo 0069-T-38, inscrição no062 no Livro de Belas Artes, em 14/05/1938. Juntamente com as demais 
cidades mineiras, seu conjunto está entre os primeiros processos de tombamento na fase inicial, que prestigiou, principalmente, os monumentos 
arquitetônicos do barroco mineiro do período colonial (arquitetura de “pedra e cal”). É curioso notar que o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico 
de Mariana é inscrito no Livro de Belas Artes (e a cidade erigida Monumento Nacional de acordo com o Decreto-Lei nº 7.713), o que reflete o 
discurso dominante da monumentalidade e excepcionalidade deste período inicial de institucionalização na preservação do patrimônio cultural 
pelo SPHAN.

No mesmo período que se tombou o conjunto de Mariana, e nas décadas posteriores, foram empreendidas diversas ações de tombamento 
isolado, com o mesmo enfoque no monumento arquitetônico com “valor artístico”. Consistem em alguns exemplares da arquitetura civil e, prin-
cipalmente, templos religiosos, não apenas localizados na atual Sede, mas também nos atuais distritos.

Na Sede, com o passar dos anos e apesar das políticas de preservação terem conseguido, de certa forma, frear a verticalização e o adensa-
mento no interior do conjunto tombado, nota-se uma expansão urbana acelerada e desordenada. Surgem ocupações informais e loteamentos incen-
tivados pelo próprio poder público municipal para suprir a demanda por moradia advinda da chegada das companhias mineradoras e siderúrgicas, 
o que ocorre a partir da década de 1940 e, principalmente, nas décadas de 1960 e 1970.

A nova periferia urbana em Mariana vem sendo constituída tanto através de processo espontâneo de ocupação do solo, por populações de baixa 
renda em regiões desvalorizadas, quanto através de loteamentos implementados durante o mandato do ex-prefeito João Ramos Filho (...). Os lotea-
mentos promovidos pelo ex-prefeito, na maioria das vezes por desapropriação de terras da CMP, constituem-se em empreendimentos realizados em 
contexto de bastante improviso, pois não se balizaram em nenhum Plano Diretor ou outro tipo de instrumento de planejamento, que possibilitasse 
garantir uma ocupação mais coerente do espaço, em termos de garantias mínimas de bem-estar coletivo. Estes loteamentos foram implementados, 
portanto, sem inclusão de nenhuma praça, área verde ou algum tipo de equipamento urbano necessário ao súbito adensamento urbano, como esco-
las, creches ou posto de saúde. A maioria destes loteamentos não é dotada sequer da infraestrutura urbana básica, de água tratada, esgotos sanitários, 
energia elétrica e calçamento de ruas (FISCHER, 1993, p. 70).

Os parcelamentos dos solos para criação dos novos bairros – no período de gestão do Prefeito João Ramos – mostram que apolítica urbana 
servia para favorecer as empresas mineradoras, com a oferta de lotes urbanos para moradia de inúmeros empregados que chegavam à região, e 
para favorecer os proprietários particulares das terras desapropriadas pelo poder público. Via de regra, os novos bairros não receberam saneamen-
to e infraestrutura urbana adequada, sistema de transporte, equipamentos públicos, praças e regularização fundiária dos imóveis e, portanto, não 
houve preocupação com um planejamento urbano voltado para garantir a moradia adequada, por exemplo. Novos bairros como o “Cabanas” e o 
“Alto Rosário” se expandiram para as áreas de encostas, o que incentivou o crescimento exponencial das moradias em situação de risco, inclusive, 
resultantes de processos de grilagem de terra.

Com relação à interface com a preservação do “núcleo histórico”, é importante observar que essas encostas emolduram o conjunto tom-
bado, consideradas áreas de “amortecimento” da paisagem, onde se presume maior controle nos parâmetros de ocupação do solo e o incentivo 
à manutenção da permeabilidade e arborização, não apenas pela situação de risco mencionada anteriormente, mas para buscar a manutenção da 
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ambiência do conjunto tombado. As Figuras 03 e 04, abaixo, mostram a transformação da paisagem urbana, vista do adro da Igreja de São Pedro 
dos Clérigos, com o passar do tempo.

Figura 03: Mariana em meados do século XX vista do adro da Igreja de São Pedro dos Clérigos. Nota-se ocupação pouco adensada e emoldurada com encostas verdes. 

Fonte: ET-Iphan/Mariana.

Figura 04: Mariana em 2016 vista também do adro da Igreja de São Pedro dos Clérigos. Nota-se ocupação na direção norte (fundos) e ocupando as encostas verdes à esquerda (Alto Ro-
sário, por exemplo). 

Fonte: autoria própria.

Se por um lado a vinda das empresas mineradoras induziu o crescimento populacional e, consequentemente, as ocupações formais e infor-
mais em situação de vulnerabilidade na Sede do Município, significou nos distritos/subdistritos um esvaziamento populacional e deslocamento 
para a Sede, em um primeiro momento, e em impactos nas dinâmicas de apropriação espacial e modos de vida com a chegada de população flu-
tuante a depender dos cronogramas das explorações minerarias em cada região. 

Ainda, as empresas responsáveis pela extração de minérios criaram uma relação de dominação econômica com os poderes locais, advinda 
da arrecadação dos royalties da mineração e da geração de emprego, dependência esta que perdura fortemente até os dias atuais.
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Figura 05: Mapa do município de Mariana com extensa dimensão territorial e presença marcante da atividade de extração de minério.

 Fonte: autoria própria com dados do Google Maps; IBGE; SOUZA, 2004.

O município de Mariana possui extensa dimensão territorial, incluindo nove distritos além da Sede. São eles: Santa Rita Durão, Monsenhor 
Horta, Camargos, Bandeirantes, Padre Viegas, Claudio Manoel, Furquim, Passagem da Mariana e Cachoeira do Brumado. Inclui, ainda, diversos 
subdistritos e localidades com aspectos de vida rural, destacando-se as práticas agrícolas, pecuárias e a forte relação dos seus moradores com os 
seus rios e com a paisagem natural de uma forma geral. É importante observar que vários destes distritos, subdistritos e localidades estão distantes 
cerca de 40 km ou 50 km da Sede, distâncias bastante significativas, e que resultam na deficiência ou ausência de políticas públicas, nas áreas de 
habitação, planejamento urbano, saneamento básico, transporte público, saúde, cultura, assistência social, educação. O mapa acima (Figura 05) 
demonstra, ainda, as áreas com exploração mineraria. 

Nos últimos dez anos o município de Mariana foi governado por sete prefeitos. Uma análise ainda que superficial das recentes gestões mu-
nicipais da cidade demonstra sinais de clientelismo e corrupção na política, como a compra de votos, além do uso ilícito de recursos públicos em 
campanhas eleitorais. A rápida ascensão econômica de alguns dos atores políticos também mostra como as eleições estão dadas mais no poderio 
sustentado pelo financiamento de empresas privadas (usualmente das mineradoras), do que nas propostas de governo.

As consequências da dependência econômica e simbólica com o setor minerário na região são perversas. E, nos momentos de crise, são 
ainda mais profundas. A exploração do trabalho, as demissões de trabalhadores e a extração nas minas aumentam enquanto a arrecadação munici-
pal diminui. Sob pressão das mineradoras, licenças ambientais são flexibilizadas, novas minas são licenciadas, e o poder público age em conjunto 
com os empreendedores. Todas as questões socioambientais que circundam a mineração são secundarizadas e silenciadas frente à imponência 
econômica da exploração mineral. Destaca-se, neste sentido, o polêmico Projeto de Lei no 1610/1996, que ao instituir o regime especial para as 
atividades de pesquisa e lavra de recursos minerais em terras indígenas, ignora as salvaguardas socioambientais e restringe o direito de consulta 
livre, prévia e informada, sugerindo que a regulamentação das terras a serem lavradas fica a cargo das empresas interessadas e do poder público 
em detrimento da população atingida.

O fato acima exposto pôde ser claramente percebido no desastre-crime ocorrido em 05 de novembro de 2015, quando rompeu a barragem de 
rejeitos de mineração denominada “Fundão” no município de Mariana, de responsabilidade da empresa Samarco Mineração S.A., controlada pelas 
empresas Vale e BHP Billiton. Considerado o maior desastre socioambiental ocorrido do Brasil, a “lama” que desaguou no Rio Doce e chegou 
ao oceano atlântico nos litorais do Espírito Santo e sul da Bahia, acarretou em um passivo ambiental irrecuperável e impactos sociais e culturais 
de drásticas proporções. Causou mortes, soterrou subdistritos (como Bento Ribeiro e Paracatu de Baixo, ambos em Mariana), deixou centenas de 
pessoas sem moradia, sem trabalho, sem água e sem sustento em diversos municípios – e em comunidades originárias que vivem às margens do 
Rio Doce como os índios Krenak –, matou milhares de animais e vegetais, extinguindo espécies e desequilibrando a fauna e a flora ao longo do Rio 
Doce até o mar. Os resultados das investigações da Polícia Federal, de junho de 2016, demonstraram que a empresa responsável já sabia dos riscos 
de rompimento da barragem do Fundão antes do desastre, o que resultou no indiciamento de oito pessoas por crime ambiental, com possibilidade 
de prescrição devido aos prazos decorridos.
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Figura 06: Esquema que localiza as barragens e a distância à Bento Rodrigues, primeiro subdistrito atingido pelos rejeitos do Fundão. 

Fonte: Base do Google Maps.

A negligência com a preservação do patrimônio cultural também ganha destaque entre os impactos de um projeto de cidade voltado aos 
interesses do capital e não da comunidade local. A história dos subdistritos soterrados – Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo – é hoje recuperada 
pelas famílias atingidas que lutam pelos seus direitos básicos, incluindo o da moradia digna, da comunicação e da memória coletiva. 

Figura 07: Capela de São Bento, em Bento Rodrigues, antes do rompimento da barragem. 

Foto 08: Vista parcial da área atingida em Bento Rodrigues após a tragédia. 

Fontes: http://www.estradarealbike2015.wordpress.com/ (07); http://www.uirauna.net/ (08).

Criada pela empresa Samarco S.A. para as reparações e compensações aos danos ocasionados pelo rompimento da barragem, a Fundação 
Renova vem atuando no município de Mariana com alto índice de desaprovação por parte da população atingida e de atores locais. Isso se deve, 
principalmente, devido à lentidão na resolução da situação e baixa participação dos atingidos nas tomadas de decisão, reforçando as relações de 
dominação e poder que a mineração já exerce historicamente no território.

A festa e a apropriação nos espaços de uso comum

A autora Paola Jacques contesta a cristalização de imagens de marca consensuais de cidade e defende uma possibilidade de micro-resistên-
cia “encontrada no próprio uso cotidiano da cidade, em particular na experiência não planejada ou desviatória dos espaços públicos, ou seja, 
nos seus usos conflituosos e dissensuais” (JACQUES, 2010, p. 110). É por meio das apropriações e improvisações dos espaços que se legitima 
ou não, e se reinventa, aquilo que foi projetado pelos urbanistas. Por meio das “corpografias urbanas” voluntárias – decorrentes das errâncias, das 
experiências ou práticas conflituosas e dissensuais da cidade – descobre-se uma “outra cidade” escondida, ocultada, apagada ou tornada opaca.

Sob esta perspectiva defende-se neste artigo o reconhecimento do senso comum, dar visibilidade ao espaço vivido, da interação coletiva, da 
troca social e da apropriação que, segundo Lefebvre (1991), guarda relação com o corpo, com as ameaças à existência através de sanções diversas, 
com as emoções colocadas à prova a todo instante. Esse espaço vivido, ele não é concebido, é espaço de representação, mais que representação 
do espaço (LEFEBVRE, 1991). 
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No sentido da resistência à despolitização e estetização dos espaços concebidos e “reais”, emerge o conceito de espaço diferencial, de Lefe-
bvre (1991), espaço que não só permite como também explicita e reafirma as diferenças, ou ainda, as contradições. E é no cotidiano, na interação 
coletiva e no diálogo, que reside a possibilidade do espaço vivido, da participação e da apropriação. 

Segundo o autor, o espaço social contém potencialidades para:

[...] responder às exigências do corpo ‘transportado’ para fora de si no espaço, um corpo que, ao colocar resistência, inaugura o projeto do espaço 
diferencial (ou o espaço de uma contracultura, ou um contraespaço, no sentido de uma alternativa inicialmente utópica frente ao espaço ‘real’ 
existente (LEFEBVRE, 1991, p. 349). 

A resistência e a luta pela garantia dos direitos tem sido uma constante na vida da população atingida pelo rompimento da barragem do 
Fundão desde o dia 05 de novembro de 2015. Impulsionados pelo coletivo #UmMinutodeSirene2, organizado por pessoas da sociedade civil e da 
população atingida pelo rompimento da barragem do Fundão, o “Jornal A Sirene” vem sendo um dos principais instrumentos de comunicação e 
denúncia sobre o desastre-crime neste últimos três anos. E é a partir das reportagens deste jornal que se nota uma luta contínua e coletiva pelo 
direito à memória e à apropriação nos territórios atingidos, para além do direito à propriedade individual. 

Mariana, 30 de julho de 2016. A festa de São Bento é celebrada no território atingido, com procissão, celebração, queima de fogos e o has-
teamento da bandeira do padroeiro. Mariana, outubro de 2016. É celebrada a festa de Nossa Senhora das Mercês em Bento Rodrigues; do Menino 
Jesus em Paracatu de Baixo e de Nossa Senhora Aparecida em Ponte do Gama. 

Figura 09: Jornal A Sirene. Ed. 05, agosto/2016. Figura            10: Jornal A Sirene. Ed. 07, outubro/2016. Fonte: http://jornalasirene.com.br/

Mariana, outubro de 2016. Celebrações a festa de Nossa Senhora Aparecida em Ponte do Gama e Paracatu de Baixo. Mariana, abril de 2017. 
Celebração de aniversário em Bento Rodrigues e de casamento em Ponte do Gama. 

Figura 11: Jornal A Sirene. Ed. 08, novembro/2016. Figura 12: Jornal A Sirene. Ed. 13, abril/2017. Fonte: http://jornalasirene.com.br/

Mariana, 17 de junho de 2018. Os moradores e amigos de Paracatu de Baixo celebraram a festa de Santo Antônio com missa no interior 
do templo marcado pela “lama”, seguida pela tradicional Folia de Reis. Mariana, 23 de setembro de 2018. A comunidade de Bento Rodrigues 
celebrou a festa de Nossa Senhora das Mercês, com missa, coral, banda da Sociedade Musical de Passagem de Mariana e procissão percorrendo 
a área atingida. 

2  O nome do coletivo ganhou o símbolo hashtag “#” pois sua origem está diretamente ligada à comunicação nas redes sociais na internet. O hashtag permite que o 
internauta encontre com maior facilidade as várias informações que são postadas sobre o tema debatido pelo coletivo que, no caso, é o desastre socioambiental ocorrido em 
05/11/2016 em Mariana/MG. 

http://jornalasirene.com.br/
http://jornalasirene.com.br/
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         Figura 13: Jornal A Sirene. Ed. 28, julho/2018. Figura 14: Foto de Rui Souza - Festa de Nossa Senhora das Mercês em Bento Rodrigues, 2018. 

Fonte: http://jornalasirene.com.br/ Fonte:  http://saosebastiaopn.com.br/ (14).

Considerações Finais

Para além dos procedimentos formais que “atestam” o valor cultural dos imóveis, sítios urbanos e dos modos de criar, fazer e viver dos 
grupos formadores da sociedade, ou seja, dos tombamentos do patrimônio material e registros de bens imateriais, torna-se essencial desvendar as 
diversas formas de apropriação no território que sugerem processos de resistências e de (re)criação e ressignificação do patrimônio cultural. 

A festa é, neste sentido, entendida enquanto prática socioespacial, experiência de apropriação coletiva do território, de resistência, troca 
social e de fortalecimento do sentimento de pertencimento. 

As comunidades atingidas pelo rompimento da barragem do Fundão possuem o direito sobre a terra e, mais que o direito à propriedade 
individual, cabe defender também o direito à apropriação coletiva nestes territórios atingidos. E, assim, a festa pode ser compreendida como ex-
periência do direito à apropriação e de denúncia às ações verticais, excludentes e de controle simbólico nos territórios.
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A VIOLAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DOS POVOS INDÍGENAS MUNDURUKU, 
APIAKÁ E KAIABY

Monalisa Moraes Oliveira Reis*

Resumo

O presente artigo apresenta o caso “Povos Indígenas Munduruku, Apiaká e Kaiaby versus Usina Hidrelétrica Teles Pires” com o objetivo de ana-
lisar as consequências deste empreendimento de grande porte para o patrimônio cultural imaterial das referidas comunidades e a inaplicabilidade 
do instituto do Dano Moral Coletivo em casos que envolvam povos indígenas, uma vez que a estes devem ser aplicado o Direito próprio dos povos 
indígenas, em conformidade com seus costumes e tradições.

Palavras-chave: Direitos Culturais. Patrimônio Cultural Imaterial. Povos Indígenas. 

1 Introdução

 A origem da palavra “patrimônio” vem do latim patrimonium, que para os antigos romanos significava tudo aquilo que pertencia pater 
famílias - pai de família -, daí a semelhança entre os termos. Patrimônio, então, nasceu no âmbito privado do direito de propriedade, ligado exclu-
sivamente aos interesses da classe aristocrática, a única possuidora de bens que podiam ser legados por testamento e serem objetos de coleções 
pessoais. Não existia, desta forma, o conceito de patrimônio público1.

 Foi com a criação dos Estados Nacionais, no final do século XVIII e início do século XIX, após profundas transformações nas sociedades 
modernas européias, quando se idealizou o conjunto de cidadãos que deveriam compartilhar da mesma língua, cultura, origem e território, que 
o conceito de patrimônio rompeu com as bases aristocráticas e privadas de colecionismo, e passou a ser relacionado a bens materiais concretos
simbólicos para a nação, tais como construções, edifícios, esculturas e objetos de grande valor que fossem considerados excepcionais, belos e
exemplares. E é neste momento que são criadas as legislações, instituições e serviços de proteção ao patrimônio público pela administração públi-
ca, como os museus2.

 Grandes nações ergueram, assim, grandes impérios constituídos de monumentos exuberantes, a exemplo da Itália, da Alemanha nazista 
e da Inglaterra. Porém, com o fim da Segunda Guerra Mundial e com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), ambas em 1945, o nacionalismo, associado ao imperialismo e à ideia de uma só 
língua, cultura, origem e território como patrimônio nacional, foi superado com o surgimento de novos agentes sociais com interesses diversos 
ocupando o centro das ações sociais e políticas no novo cenário pós guerra, onde as vitórias dos povos colonizados contra as potências coloniza-
doras ganhavam força e resultados positivos, como foi o caso pioneiro da independência da Índia em 1947, que se tornou um Estado multiétnico 
e democrático, e ao mesmo tempo os movimentos em defesa do meio ambiente também cresciam e se destacavam. 

 Todo esse contexto fez com que a noção de patrimônio se ampliasse para além do material nacional, passando a abranger bens naturais e 
os de valor provincial e municipal, de comunidades como as indígenas, as religiosas e as esportivas, pautando-se nos referenciais culturais dos 
diferentes povos, nos bens de natureza imaterial, de dimensões testemunhais e realizações intangíveis3.

 Despertou-se, assim, a importância da diversidade cultural e ambiental, e a preocupação com a gestão dos bens patrimoniais culturais e 
ambientais deixou de ser apenas da administração pública nacional, passando a ser também dos próprios indivíduos4.

 Válido ainda mencionar, sem entrar em detalhes por ser um tema amplo e merecedor de um estudo à parte, que a extensão do conceito de 
1  FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 10 e 11.
2  FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 13, 16, 17 e 20.
3  FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 21-32.
4  FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 23 e 24.
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patrimônio cultural alcança também os bens digitais, marcantes da atual era digital5.

 Contudo, o foco do presente artigo são os bens culturais imateriais dos povos indígenas, referências da sua identidade cultural, que, quando 
violados, podem gerar danos de esfera moral imensuráveis.

 Essa análise será feita através do caso “Povos Indígenas Munduruku, Apiaká e Kaiaby versus Usina Hidrelétrica Teles Pires”, apresen-
tando de antemão alguns conceitos relevantes, como o de “cultura”, “direitos culturais”, “identidade cultural” e “patrimônio cultural” que serão 
mais bem visualizados no caso concreto.

 Em seguida, verificar-se-á a proteção jurídica que a legislação brasileira e as recomendações que os instrumentos normativos internacionais 
dispõem acerca do patrimônio cultural imaterial e de alguns direitos indígenas fundamentais, como o direito à cultura, à terra, e à consulta prévia 
antes de ser aprovado qualquer projeto que afete suas terras, territórios e recursos naturais, bem como o direito à justa reparação quando violados 
esses direitos, ameaçando a integridade, cultura e identidade étnica desses povos.

Levantadas essas informações em conjunto com as obtidas nos processos judiciais do caso em tela, passa-se a averiguar os danos que o 
megaempreendimento acarretou ao patrimônio cultural imaterial indígena e suas conseqüências para as referidas comunidades, para, 
por fim, analisar a inaplicabilidade do instituto do dano moral coletivo em casos que envolvam povos indígenas e o anseio por medidas 
preventivas do dano imaterial a estes povos.

2 Cultura, Direitos Culturais, Identidade Cultural E Patrimônio Cultural

 Para falar de patrimônio cultural é importante compreender o significado de “cultura”. Do inglês “culture”, este termo foi desenvolvido 
por Edward Tylor, por volta de 1870, e“seria o complexo que abarcaria várias características de uma sociedade, tais quais os conhecimentos de 
todos os tipos, materiais ou não, as crenças, as atividades artísticas, além de todo o arcabouço moral, ético, jurídico e de costumes”(RANGEL, 
2008, p. 9).

 A busca pela definição de “cultura”, por muitos anos, foi objeto de disputa entre várias escolas da sociologia e da antropologia, acabando 
por adquirir um conceito múltiplo e“Seja na compreensão de que cultura é algo mais material ou mais subjetivo, todos concordam que esse con-
ceito ‘envolve ações, idéias e artefatos que os indivíduos da tradição em estudo aprendem, praticam em comum e prezam’” (KEESING, 1972, p. 
59 apud RANGEL, 2008, p. 16). São esses elementos materiais e imateriais presentes dentro de uma determinada comunidade que fazem com que 
seus integrantes partilhem da mesma cultura e convicções, e se sintam interligados entre si.

 Pela definição trazida nas considerações iniciais da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, “cultura” consiste no “conjunto dos 
traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abrange, além das artes 
e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças” (UNESCO, 2001). Nesse sentido é 
o Projeto da Declaração sobre Direitos Culturais (art. 2°, “a”), que vai além, dizendo que o termo “cultura” se refere a valores “pelos quais uma
pessoa ou um grupo de pessoas expressa sua humanidade e os significados que dá à sua existência e ao seu desenvolvimento” (SUÍÇA, 2007)6.

Por ser um fator da existência humana, por assim dizer, a cultura implica a existência de direitos culturais, os quais a ONU, no art. 22 da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, já afirmava serem indispensáveis à dignidade e ao livre desenvolvimento da personalidade 
de todo ser humano.

 A Constituição Federal Brasileira de 1988 (CF/88) assegura o direito de acesso à cultura (art. 23, V) e o pleno exercício dos direitos cultu-
rais, buscando proteger, apoiar e incentivar a valorização e difusão das manifestações culturais, como das culturas populares, indígenas e afro-bra-
sileiras e dos demais grupos participantes do processo civilizatório nacional (art. 215, § 1º).

 A Declaração de Fribourg sobre Direitos Culturais, projetada em 1998 (anteriormente citada) e atualizada em 2007, é um importante ins-
trumento definidor dos direitos culturais, que consistem em direitos fundamentais, dentre os quais o direito à identidade cultural e o direito ao 
patrimônio cultural7.

 A expressão “identidade cultural” compreende o conjunto de referências culturais “pelo qual uma pessoa, individualmente ou em coleti-
vidade, se define, se constitui, se comunica e se propõe a ser reconhecida em sua dignidade”. Sendo “comunidade cultural” o “grupo de pessoas 
que compartilha as referências constitutivas de uma identidade cultural em comum, desejando preservá-la e desenvolvê-la” (SUÍÇA, 2007).

 E se patrimônio cultural, de acordo com o art. 216 da CF/88, é composto por bens de natureza material e imaterial, portadores de refe-
rência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, nítida é a sua relação com a identidade cultural, por ser 
5  FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 28 e 29.
6  Em 1982, na Conferência Mundial sobre Políticas Culturais na Cidade do México, o conceito amplo de “cultura” já havia sido afirmado.
7  RANGEL, 2008, p. 76 e 77. E Declaração de Fribourg, 2007, arts. 3° a 10°.
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ele uma referência cultural. A Declaração de Fribourg vem registrar, em seus os arts. 2° e 3°, a importância do respeito à cultura e ao patrimônio 
cultural para que seja possível a formação e reconhecimento da identidade cultural de um indivíduo e de uma comunidade.

 Por fim, como o assunto será tratado sob a perspectiva da cultura dos povos indígena, que constituem comunidades culturais, Erica-Irene A. 
Daes, em “Protección Del Patrimonio de los Pueblos Indígenas”, define patrimônio cultural como componente da identidade cultural explicando 
que:

“Patrimonio” es todo lo que forma parte de la identidad característica de un pueblo, que puede compartir, si lo desea, con otros pueblos. Esta 
expresión abarca todo lo que en la legislación internacional se considera como creación del pensamiento y de la destreza del ser humano, como, 
por ejemplo, canciones, relatos, conocimientos científicos y obras de arte. Incluye también el patrimonio histórico y natural, como los restos 
humanos, las características naturales del paisaje y las especies vegetales y animales autóctonas con las que un pueblo ha estado tradicio-
nalmente vinculado. (grifos nossos). (DAES, 1997). 

Desse modo, conclui Oswaldo Ruiz Chiriboga, o direito à identidade cultural “basicamente consiste no direito de todo grupo étnico-cultu-
ral e seus membros a pertencer a uma determinada cultura e ser reconhecido como diferente, conservar sua própria cultura e patrimônio cultural 
tangível ou intangível” (CHIRIBOGA, 2006).

3 A Evolução Do Patrimônio Cultural No Ordenamento Jurídico Brasileiro E Sua Proteção Jurídica

Antes da CF/88, o patrimônio cultural era constituído apenas por bens de natureza material (móveis e imóveis) cuja conservação fosse de 
interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico, e também pelos monumentos naturais, os sítios e paisagens que importassem ser conservados e protegidos pela feição 
notável com que tivessem sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. E quanto aos instrumentos de proteção do patrimônio 
cultural, tinham-se o Tombamento, a Ação Popular e a Ação Civil Pública8.

Pela Lei nº 378/1937, sobre a promoção, proteção, fiscalização e preservação do patrimônio cultural, foi criado o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – Iphan –. Ele é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, possui uma superintendência em cada 
unidade federativa do país (Iepha), e tem como missão promover e coordenar o processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro a fim 
de fortalecer identidades sociais, garantir o direito à memória e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, buscando, assim, 
assegurar a permanência e usufruto do patrimônio cultural brasileiro para as presentes e futuras gerações9.

Posteriormente, com a promulgação da CF/88, os bens imateriais passaram a ser considerados patrimônio cultural brasileiro e novas formas 
de promoção e proteção do patrimônio cultural foram instituídas, como inventários, registros, vigilância, desapropriação, dentre outras formas de 
acautelamento e preservação, exercidas pelo Poder Público (federal, estadual e municipal) e, a partir de então, com a participação das comunida-
des. Além disso, fora previsto que os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei (art. 216, incisos I a V, e §§ 1° e 4°). 

E de acordo com a Unesco, o Iphan responde ainda pela conservação, salvaguarda e monitoramento dos bens culturais brasileiros mate-
riais e imateriais, inscritos na Lista do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural e na Lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, como 
determinam a Convenção para Proteção do Patrimônio Mundial, Cultual e Natural, de 1972 (arts. 1° e 2°), e a Convenção para a Salvaguarda do 
Patrimônio Cultural Imaterial, de 2003 (art. 2°)10.

3.1  Bens culturais imateriais e sua proteção jurídica

Por bens culturais imateriais, que são o foco do presente estudo, entende-se serem aqueles bens impalpáveis e de valor sentimental, aos 
quais diferentes grupos sociais se associam e os reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. A Unesco adotou a Convenção para 
a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, em 2003, e a mesma foi ratificada pelo Brasil através do Decreto nº 5.753/2006. Ela traz em seu 
art. 2°, o conceito de bens culturais imateriais como sendo:

1. [...] práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes
são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural.

8  Decreto-Lei n° 25/1937; Lei 4.717/65; CF/67, art. 150, §31 e art. 167, § único; e Lei 7.347/1985, respectivamente
9  Informação obtida no portal eletrônico do Iphan: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/314.
10  Informação obtida no portal eletrônico do Iphan: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/872.

http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Lei_n_378_de_13_de_janeiro_de_1937.pdf
http://whc.unesco.org/en/list/
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/71
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Convencao1972%20-%20br.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/ConvencaoSalvaguarda.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/ConvencaoSalvaguarda.pdf
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/314
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/872
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Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de 
seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para 
promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. [...] (UNESCO, 2003).

Os instrumentos de proteção do patrimônio cultural imaterial utilizados pelo Iphan são o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, 
o Inventário Nacional de Referências Culturaise o Inventário Nacional da Diversidade Linguística11.

 O Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, tendo como referência a continuidade histórica do bem e sua relevância nacional 
para a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira, organiza os bens imateriais em quatro livros (não sendo esta uma disposição 
taxativa): I - Livro de Registro dos Saberes, onde são inscritos conhecimentos, práticas relacionados à natureza e ao universo, técnicas artesanais 
tradicionais, modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades, etc; II - Livro de Registro das Celebrações, onde são inscritos rituais e 
festas tradicionais das comunidades, por exemplo; III – Livro de Registro das Formas de Expressão, onde são inscritas manifestações literárias, 
musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; e IV - Livro de Registro dos Lugares, onde são inscritos os lugares e espaços onde se concentram e reprodu-
zem práticas culturais coletivas12.

O Inventário Nacional de Referências Culturais, por sua vez, é um instrumento utilizado para o conhecimento dos domínios da vida 
social, aos quais são atribuídos sentidos e valores referenciais de identidade para determinado grupo social. Contempla, além das categorias es-
tabelecidas no registro, as edificações associadas a certos usos, significações históricas e imagens urbanas, independentemente de sua qualidade 
arquitetônica ou artística. A delimitação da área do Inventário pode ser reconhecida em diferentes escalas, como por exemplo, uma vila, um bairro, 
uma zona ou mancha urbana, uma região geográfica culturalmente diferenciada ou um conjunto de segmentos territoriais13.

 Já o Inventário Nacional da Diversidade Linguística é o instrumento de identificação, documentação, reconhecimento e valorização 
das línguas falados pelos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Esse é um patrimônio cultural imaterial muito desconhecido por 
grande parte da população brasileira que acredita ser o Brasil um país monolíngüe, mas estima-se existir mais de 250 línguas faladas no país en-
tre indígenas, de imigração, de sinais, crioulas e afro-brasileiras, além do português e suas variedades. Das sete línguas registradas pelo Iphan e 
pelo Ministério da Cultura como Referência Cultural Brasileira, seis são indígenas: Asurini, que pertence ao tronco Tupi, da família linguística 
Tupi-Guarani, cujos falantes habitam a Terra Indígena Trocará, localizada às margens do rio Tocantins, em Tucuruí (PA); Guarani M’bya, identifi-
cada como uma das três variedades modernas da língua Guarani, da família Tupi-Guarani, tronco linguístico Tupi; e as línguas Nahukuá, Matipu, 
Kuikuro e Kalapalo, de família linguística Karib e falada na região do Alto Xingu (MT)14. 

 E a Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, anteriormente citada, serve para estimular governos, organi-
zações não governamentais (ONGs) e comunidades locais a reconhecerem, valorizarem, identificarem e preservaremo seu patrimônio intangí-
vel. Nesta lista, constam reconhecidos como patrimônio imaterial do Brasil, o Samba de Roda no Recôncavo Baiano, o Frevo - expressão artística 
do carnaval de Recife, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a Roda de Capoeira, e a Arte Kusiwa - pintura corporal e arte gráfica Wajãpi15.

4 Direito Coletivo À Identidade Cultural E Ao Patrimônio Cultural Imaterial Relacionados Ao Direito À Terra, Território E Recur-
sos Naturais Dos Povos Indígenas

Voltando a atenção para os direitos dos povos indígenas, esses são assunto de interesse e responsabilidade nacional e internacional, pois 
existe uma preocupação geral com o fato desses povos terem sofrido injustiças históricas resultantes principalmente da colonização que lhes 
subtraíram as terras, territórios e recursos naturais, essenciais para o exercício dos seus direitos de desenvolvimento de acordo com suas próprias 
necessidades e interesses, à sua cultura, à preservação das suas tradições espirituais, da sua história, concepção de vida, etc16.

Portanto, quando se fala em patrimônio cultural imaterial dos povos indígenas, e conseqüentemente da sua identidade cultural, está-se falan-
do intrinsecamente do direito à terra, territórios e aos recursos naturais, uma vez que estes significam muito mais do que a fonte de sobrevivência, 
de onde eles retiram o alimento e constituem sua moradia. Como dito, são também os meios pelos quais eles manifestam sua cultura e tradições 
espirituais.

E isso é muito fácil de perceber devido aos diversos cantos e rituais que esses povos possuem dedicados à água, à terra,  ao fogo, aos espí-
ritos associados a lugares sagrados dentro do ambiente natural deles; suas celebrações à colheita e à reprodução dos peixes; o significado especial 

11  Sendo os primeiros instituídos pelo Decreto n° 3.551/2000 e o terceiro pelo Decreto nº 7.387/2010.
12  Decreto n° 5.753/2006, art. 2°, item 2; e Decreto nº 3.551/2000, art. 1°.
13  Informação obtida no portal eletrônico do Iphan: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/685/.
14  Informação obtida no portal eletrônico do Iphan: http://portal.iphan.gov.br/indl.
15  Informação obtida no portal eletrônico do Iphan: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/71.
16  De acordo com o preâmbulo da Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas.

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/140
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/184/
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/182/
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Decreto%20n%207387%202010.pdf
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/685/
http://portal.iphan.gov.br/indl
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/71
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que eles dão a determinados animais e plantas; seus conhecimentos de plantas medicinais; suas técnicas de agricultura, etc17.

Todos esses bens culturais imateriais são reconhecidos pela Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas, que afirma 
os direitos individuais e coletivos fundamentais em consonância com os direitos humanos internacionais, constituindo, desta forma, normas míni-
mas para a sobrevivência, a dignidade e o bem-estar dos povos indígenas do mundo18.

Ela ressalta, dentre os vários direitos indígenas previstos, o direito às terras tradicionalmente ocupadas e aos recursos nelas existentes, 
sendo as terras de seus ancestrais fundamento das suas existências coletivas, da suas culturas e espiritualidade, possuindo o direito de determinar 
propriedades e elaborar estratégias para o desenvolvimento e a utilização de suas terras e recursos19.

Assegura também os direitos culturais dos povos indígenas, aos quais se inserem os direitos à identidade cultural e ao patrimônio cultu-
ral, que consistem no direito de praticar e revitalizar suas tradições, suas técnicas (ex: caças, pescas e roças) e modos de preparar e obter de seus 
alimentos, seus costumes, suas cerimônias e rituais espirituais e religiosos, suas danças e línguas, dentre outras práticas e saberes eminentemente 
imateriais20. Neste conjunto se inclui o direito de manter, controlar, proteger e desenvolver seu patrimônio cultural, suas manifestações culturais 
passadas, presentes e futuras, os seus lugares religiosos e culturais e de ter acesso a estes de forma privada; o direito de usar e dispor de seus objetos 
de culto; o de obter a repatriação de seus restos humanos, etc21.

Prevê, ainda, o direito de consentimento livre, prévio e informado, exercido através das instituições representativas dos povos indígenas, 
antes de aprovar qualquer projeto que afete suas terras, territórios e recursos, em especial quanto ao desenvolvimento, utilização ou exploração 
de recursos minerais e hídricos. E quando este e os demais direitos forem violados, dispõe sobre o direito à justa reparação que poderá incluir a 
restituição em relação aos bens culturais, intelectuais, religiosos e espirituais de que os índios tenham sido privados, ameaçando a integridade deles 
como povos distintos, seus valores culturais ou sua identidade étnica22.

Vale mencionar que a referida Declaração estabelece o direito dos povos indígenas a procedimentos justos e equitativos para a solução de 
controvérsias com os Estados ou outras partes, a uma decisão rápida e a recursos eficazes contra qualquer violação de seus direitos individuais e 
coletivos, devendo ser levados em consideração os costumes, as tradições, as normas e os sistemas jurídicos dos povos indígenas envolvi-
dos, bem como as normas internacionais de direitos humanos23.

Por fim, em âmbito nacional, a CF/88 tratou de recepcionar os direitos humanos internacionais em seu art. 5°, §§ 2° e 3°, e de reconhecer os 
direitos indígenas nos arts. 231 e 232, além da Lei 6.001/1973 - Estatuto do Índio - versar amplamente sobre os direitos às terras e ao patrimônio 
cultural, seus valores artísticos e meios de expressão das comunidades indígenas.

5 A Violação Do Direito Coletivo À Identidade Cultural Dos Povos Indígenas Decorrente Do Desrespeito Aos Bens Cul-
turais Imateriais

 Como visto, os bens culturais materiais e imateriais são referências da identidade cultural dos diferentes grupos sociais e, quando se tra-
ta especificamente dos povos indígenas, a terra e seus recursos naturais são meios fundamentais para o reconhecimento e exercício do direito à 
identidade cultural (DIC) desses povos.  Essa forte relação com a terra é demonstrada por Oswaldo Ruiz Chiriboga quando ele analisa os casos 
que envolveram povos indígenas levados à Corte Internacional de Direitos Humanos (Corte IDH), nos quais o art. 21 da Convenção Americana de 
Direitos Humanos (CADH), referente ao direito à propriedade privada, foi veementemente invocado e interpretado, considerando extensivamente 
a proteção dos elementos incorpóreos da propriedade:

A Corte IDH conheceu os casos das Comunidades AwasTingni versus Nicarágua, YakyeAxa versus Paraguai e Moiwana versus Suriname, nos 
quais reconheceu a estreita relação que os indígenas mantêm com a terra e os recursos naturais. Essa terra e esses recursos foram qualificados 
como a base fundamental de sua cultura, vida espiritual, integridade e sobrevivência econômica, necessária inclusive para preservar seu 
legado cultural e transmití-lo às futuras gerações. A essa conclusão, chegou-se depois da interpretação evolutiva do artigo 21 (direito à proprie-
dade privada) da CADH. A Corte, nos citados casos, considerou que esse artigo não se refere unicamente à concepção civilista de propriedade, mas 
também pode (e deve) ser interpretado, de tal forma, que a propriedade comunal da terra e os recursos naturais sejam protegidos. Vale dizer que 
no caso YakyeAxa, a Corte IDH interpretou que o artigo 21 da CADH também salvaguarda “os elementos incorpóreos” que emanam da 
relação dos indígenas com seus territórios, bem como todo bem móvel ou objeto, corpóreo ou incorpóreo, suscetível de valor não só econômico. 
Entre estas categorias está, basicamente, todo o patrimônio cultural tangível e intangível dos povos indígenas. 

17  Erica-Irene A. Daes é Relatora Especial da Subcomissão de Prevenção de Discriminações e Proteção das Minorias e Presidente do Grupo de Trabalho sobre 
Populações Indígenas da ONU, e em “Protección Del Patrimonio de losPueblos Indígenas”, publicado em 1997, trata amplamente da proteção jurídica da propriedade 
cultural e intelectual dos povos indígena.
18  Art. 43 da Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas.
19  Arts. 25, 26 e 32 da Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas.
20  A historiadora Thereza Martha Presotti fala sobre a riqueza do patrimônio imaterial indígena,disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/
Not%C3%ADcias?id=178766%3E.%20Acesso%20em:%2030%20abr.%202018
21  Arts. 11, item 1; 12, item 1; e 31, item 1, da Declaração sobre Direitos dos Povos Indígenas.
22  Arts. 8; 11, item 2; e 32, itens 2 e 3, da Declaração sobre Direitos dos Povos Indígenas.
23  Art. 40 da Declaração sobre Direitos dos Povos Indígenas.

https://pib.socioambiental.org/pt/Not%C3%ADcias?id=178766%3E.%20Acesso%20em:%2030%20abr.%202018
https://pib.socioambiental.org/pt/Not%C3%ADcias?id=178766%3E.%20Acesso%20em:%2030%20abr.%202018
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Em conseqüência, poderíamos interpretar que a proteção que o artigo  21 da  CADH dá  ao DIC compreende o direito dos povos indígenas do uso 
e gozo de seus bens, tanto materiais como imateriais. Isso implica o direito de conservar, utilizar, controlar, reivindicar e proteger seu patrimônio 
cultural material e imaterial, bem como todo tipo de produto ou fruto de sua atividade cultural e intelectual, seus procedimentos, tecnologias e 
instrumentos próprios e lugares onde sua cultura se expressa e desenvolve. (grifos nossos). (CHIRIBOGA, 2006).

 No cenário brasileiro também são vários os conflitos que envolvem terras indígenas e acarretam a violação do direito coletivo à identidade 
cultural, um exemplo é o caso da construção da Usina Hidrelétrica (UHE) Teles Pires, uma das usinas que compõem o complexo hidrelétrico no 
Rio Teles Pires, que está sendo construído na região norte do Estado do Mato Grosso, divisa com o Estado do Pará, desde 2010, no seio da Amazô-
nia Legal. As outras são as UHEs Sinop, Colider, São Manoel, Magessi e a Foz do Apiacás, estando essas duas últimas localizadas no Rio Apiacás, 
limite com o rio Teles Pires, e juntas totalizam uma geração de cerca de 3.600 megawatts (MW) na bacia, da qual a UHE Teles Pires, com potência 
instalada de 1.820 MW, é responsável por 50,55% dessa geração24.

 Tratando à parte apenas desta UHE Teles Pires, de acordo com a Licença Prévia (LP) n° 386/2010, concedida pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA -, o seu reservatório terá área total de 151,8 km2, com seu eixo no Rio Teles Pires, 
situado entre as cidades de Paranaíta/MT e Jacareacanga/PA, localizado na área denominada Cachoeira Sete Quedas. 

 Para o funcionamento dessa usina é necessária a realização de muitas obras, tais como as construções de depósito de combustível, pátio de 
armação, pátio eletromecânico, laboratórios, escritórios, refeitório, ambulatório médico, acampamento, estações de tratamento da água e do esgo-
to, aterro sanitário, incinerador de resíduos, usinas de triagem de resíduos, uma subestação, linha de transmissão de 500 kV, circuito duplo com 7,5 
km de extensão, com torres autoportantes, dentre muitas outras, como constam na referida LP e na Licença de Instalação (LI) n° 818/2011, sendo 
notável a grandeza do empreendimento e, conseqüentemente, também é a devastação ambiental na região. Não obstante, deve-se atentar também 
ao dano imaterial que um empreendimento desse porte pode ocasionar e que é pouco falado.

No caso em tela, na região onde está sendo construído o complexo hidrelétrico, vivem os povos indígenas Munduruku, Apiaká e Kaiaby, 
para os quais a cachoeira, também chamada Corredeiras ou Salto de Sete quedas, que foi destruída para a construção da UHE Teles Pires, tem um 
valor espiritual imensurável e talvez inimaginável para uma sociedade moderna capitalista. 

Os impactos desse empreendimento para as comunidades indígenas ocorrem diretamente sobre suas crenças, tradições e culturas, conforme 
se extrai da Ação Civil Pública25 instaurada pelo Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Estado do Mato Grosso (MPE/MT), 
em 2012, contra o IBAMA, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e a Cia Hidrelétrica Teles Pires SA, perante a Justiça Federal do MT. 

Nessa Ação, os Parquets postulam a suspensão do licenciamento da usina, devido ao fato de que a validade da LP e da LI deve ser condi-
cionada ao atendimento das recomendações da Fundação Nacional do Índio26 - FUNAI - emitidas ao presidente do IBAMA, as quais não foram 
por este órgão atendidas.

Tais recomendações não cumpridas consistem basicamente: a) na consulta prévia, livre e informada que deve ser realizada pelo Con-
gresso Nacional aos povos indígenas afetados, violando, desta forma, a CF/88 (art. 231, § 3º), a Convenção 169 da Organização Internacional do 
Trabalho - Sobre os Povos Indígenas e Tribais - e a Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 21); b) e no cuidado em relação à Cachoeira 
Sete Quedas em sua característica de local sagrado para os povos indígenas, desrespeitando a CF/88 (art. 216 e 231) e outros diplomas normati-
vos internacionais, como o Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais, a Convenção Internacional de Proteção ao Patrimônio 
Cultural Imaterial e o Protocolo de San Salvador. Não foram observadas, especificamente, as Diretrizes Voluntárias Akwé: Kon, firmadas em 2004 
durante a Conferência da Convenção da Biodiversidade e adotadas pela CIDH para decidir o caso “Povo Indígena Saramaka versus Suriname”, 
que dizem respeito à avaliação das repercussões culturais, ambientais e sociais de projetos de desenvolvimento a se realizarem ou que possam 
afetar lugares sagrados, terras ou águas ocupadas ou utilizadas tradicionalmente pelos povos indígenas27.

Segundo os Ministérios Públicos, o empreendimento já está causando interferência direta no modo de viver dos povos indígenas e trará, 
sem dúvidas, danos iminentes e irreversíveis para a qualidade de vida e para o patrimônio cultural deles.

Dentre esses danos, são citados quatro: a inundação da Cachoeira Sete Quedas, área de reprodução de peixes migratórios, 
base alimentar dos povos indígenas, e considerada local sagrado, onde vivem a “Mãe dos Peixes”, o músico Karupi, o es-
pírito Karubixexé e os espíritos dos seus antepassados; o aumento de fluxos migratórios, que implica maiores pressões sobre 
terras indígenas; a especulação fundiária; e o desmatamento e pressões sobre os recursos naturais, como a exploração 
ilegal de madeira e de recursos minerais28. 

24  De acordo com as informações disponibilizadas no site da UHE Teles Pires:  http://www.uhetelespires.com.br/site/?page_id=94#body.
25  Ação Civil Pública n° 0003947-44.2012.4.01.3600/MT e Ação Civil Pública n° 005891-81.2012.4.01.3600/MT (sendo esta julgada extinta sem resolução de mérito 
por já haver a primeira em tramitação - litispendência -, remetendo as peças necessárias desta aos autos da ação anterior). 
26  FUNAI é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro vinculado ao Ministério da Justiça. É a coordenadora e principal executora da política indigenista do Governo 
Federal. Sua missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil.
27  Ação Civil Pública n° 0003947-44.2012.4.01.3600/MT, fls. 3 e 4. 
28  Ação Civil Pública n° 0003947-44.2012.4.01.3600/MT, fls. 3.
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Os pareceres técnicos emitidos pela FUNAI ao IBAMA relatam claramente a importância do Rio Teles e das Corredeiras 
Sete Quedas, sendo essas chamadas pelos indígenas como “Uel”, que significa “lugar onde não se pode mexer”. É muito 
grave para eles quando descaracterizados ou destruídos esses locais, pois afeta o domínio dos espíritos que ali habitam e 
a identificação cultural que eles possuem com a cachoeira, ressaltando a existência de diversos cantos e rituais dedicados 
à casa da “mãe d’água”. Além de afetar também a organização social desses povos, uma vez que o rio e a cachoeira são 
considerados categorias territoriais de uso e ocupação, diretamente associados à cultura imaterial, espiritual, e de memória 
coletiva29. 

Tendo em vista todos esses possíveis danos, o juiz, em primeira instância, decidiu liminarmente pelo deferimento do pedido de antecipação 
da tutela postulado pelos MPF e MPE/MT contra o IBAMA e a EPE, para sobrestar o licenciamento da UHE Teles Pires, suspendendo, por con-
seguinte, as obras de implementação do projeto até o julgamento de mérito da presente ação, sob pena de multa. 

Contudo, a Cia Hidrelétrica recorreu dessa decisão junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1), por meio de Agravo de 
Instrumento (AI) e, paralelamente, dirigiu uma Ação de Suspensão de Liminar ao Presidente do TRF1, pedindo para sustar os efeitos da decisão 
recorrida, o que lhe foi concedido30.

Em sede do Recurso de AI, impetrado pela Cia Hidrelétrica,o Relator Souza Prudente ao analisar as diversas questões atinentes aos direitos indí-
genas, faz referência ao Plano Básico Ambiental do Componente Indígena (PBAI), identificando a falta de consideração com os índios pelos réus, 
lamentando a perda da identidade cultural que é acometida, dizendo que nesse PBAI

constam inúmeras referências aos povos indígenas afetados, mas não se encontra NENHUMA linha que demonstre ter havido tentativas idôneas de 
promover, adequadamente, a consulta prévia, livre e informada. Também não se encontra NENHUMA referência ao Salto Sete Quedas como local 
sagrado para os povos indígenas. Muito pelo contrário: da leitura do PBAI se percebe que o empreendedor apresenta aos índios (e aos órgãos 
públicos envolvidos) uma decisão já tomada, de cujo processo decisório não participaram e em relação à qual nada há a fazer a não ser la-
mentar a perda de sua identidade cultural e de seu local de culto. (grifos nossos). (BRASIL, Tribunal Regional Federal, Agravo de Instrumento 
n° 0018341-89.2012.4.01.0000/MT, Relator Des. Federal Souza Prudente, DJ 30/03/2012, fls. 21).

 Uma das defesas mais relevantes do MPF e o MPE/MT foi em relação ao respeito dos princípios e normas constitucionais de garantia aos 
povos indígenas da liberdade religiosa, na qual se incluem a liberdade de crença, do exercício dos cultos, bem como a proteção dos locais de culto, 
como prevê o art. 5°, VI, da CF/8831.

 Assim, o TRF1, em agosto de 2012, decidiu negando provimento ao referido AI, mantendo a decisão agravada em todos os termos, e profe-
riu, em 2014, a sentença de mérito da Ação Civil Pública sob os mesmos argumentos dessas decisões, impondo aos réus a obrigação de não fazer, 
consistente no impedimento de prosseguir no licenciamento e nas obras da usina até a realização da consulta aos povos indígenas pelo Congresso 
Nacional.

 No entanto, os réus estão recorrendo dessa sentença, e no presente momento o processo se encontra no STJ (REsp n° 1602266/MT) con-
cluso para ser julgado desde 2016. E mesmo assim as obras não foram paralisadas, encontrando-se agora na fase de conclusão, porque os réus 
conseguiram a suspensão da decisão de interrupção das obras e do licenciamento nos tribunais superiores32.

Assim, em relação às Corredeiras Sete Quedas, elas significavam mais do que o lugar onde as tribos Munduruku, Apiaká e Kayabi retira-
vam seu sustento. Deveria ter sido um lugar profundamente respeitado e reverenciado como patrimônio cultural imaterial, pois, acima de tudo, 
era o espaço onde viviam a “Mãe do Peixe” e os espíritos dos seus ancestrais enterrados ali, tendo-lhes sido, inclusive, negado o direito aos restos 
mortais33. 

O que a construção da hidrelétrica causou foi mais do que a destruição de uma cachoeira, de um bem natural por si só. Destruiu todo um 
modo de viver, gerou imensuráveis dores e perdas, afetou o domínio dos espíritos que ali habitam, preocupando seriamente esses povos, já que na 
cultura deles, quem irá responder por esses danos serão eles próprios e não os “brancos”, como eles relatam. Eram eles quem tinham a missão de 
proteger esse lugar e é como se tivessem fracassado nessa missão e serão seriamente punidos pelos espíritos, seja com a vida, seja através de uma 
doença grave, ou de outra forma. Consideram ser o fim dos seus povos34.

Esse profundo desrespeito ao patrimônio cultural imaterial comprometeu toda a continuidade de vida digna desses índios e a identidade 

29  Ação Civil Pública n° 0003947-44.2012.4.01.3600/MT, fls. 16.
30  Recurso Especial de Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela n° 0018625-97.2012.4.01.0000/MT.
31  Agravo de Instrumento n° 0018341-89.2012.4.01.0000/MT, fls 32.
32  Recurso Especial de Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela n° 0018625-97.2012.4.01.0000/MT; e STF, Suspensão de Liminar n° 722/MT.
33  O site Amazônia Real noticiou em 17/10/2017, que os índios Munduruku reivindicaram a devolução de urnas funerárias que foram retiradas dos lugares sagrados 
em Sete Quedas pelas UHE’s, e não foram atendidos. Disponível em: http://amazoniareal.com.br/indios-munduruku-sao-impedidos-de-fazer-rituais-pela-forca-nacional-no-
mato-grosso/.
34  Depoimentos dos índios Mundurukus para a série exclusiva “Tapajós sob Ataque”, escrita pela jornalista Sue Branford e pelo cientista social Mauricio Torres, do 
site “The Intercept_Brasil”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=d_14fUONEOY.

http://amazoniareal.com.br/indios-munduruku-sao-impedidos-de-fazer-rituais-pela-forca-nacional-no-mato-grosso/
http://amazoniareal.com.br/indios-munduruku-sao-impedidos-de-fazer-rituais-pela-forca-nacional-no-mato-grosso/
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cultural que eles mantinham com o lugar. Um dano que atingiu a esfera moral/espiritual desses povos.

É muito sério o desprezo com o qual os índios estão sendo tratados no Brasil. Estão tendo seus direitos negados e negligenciados principal-
mente pelo Estado, pelo poder judiciário e demais órgãos que deveriam despender-lhes maior segurança, em prol, por exemplo, de megaprojetos 
de infraestrutura localizados em suas terras sem a sua consulta prévia, violando esse e os demais direitos coletivos, como é o caso desse projeto de 
desenvolvimento energético na Amazônia, em que as autoridades deveriam, além de efetivar os processos de demarcação de terras indígenas, que 
há anos estão parados no Brasil, recorrer a alternativas energéticas, como a solar e a eólica, que acarretam menor dano ambiental, em vez das hidre-
létricas e termelétricas, consideradas velhas, poluentes e caras, dentre outras medidas, como afirmam os Ministérios Públicos no caso analisado35.

6 A Reparação Do Dano Imaterial Sofrido Pelos Povos Indígenas E A Inaplicabilidade Do Dano Moral Coletivo

 Quando se faz uma pesquisa nos tribunais federais e superiores, nota-se que são diversas as demandas que envolvem povos indígenas e 
grandes empreendimentos, como o analisado no presente estudo. O que mais se discute nesses processos são as irregularidades procedimentais 
de instalação. Pouquíssimos abordam o direito de reparação do dano decorrente da violação dos direitos subjetivos dos povos indígenas, como o 
direito à identidade cultural, devido ao desrespeito ao patrimônio cultural imaterial. A própria Ação Civil Pública exposta aprofunda na discussão 
sobre os direitos fundamentais indígenas, afirma que tais direitos foram gravemente infringidos, mas os próprios Ministérios Públicos não postu-
lam uma reparação ao dano imaterial sofrido pelas comunidades indígenas.

 Porém, como demonstrado, a Declaração sobre Direitos dos Povos Indígenas assegura o direito à justa reparação por todo ato que ameace 
a integridade dos povos indígenas como povos distintos, seus valores culturais ou sua identidade étnica. Resta saber de que forma se daria essa 
reparação. Seria o caso de indenização por dano moral coletivo?

 Carlos Alberto Bittar Filho ensina que o dano moral coletivo ocorre quando há violação antijurídica ao patrimônio valorativo de uma deter-
minada coletividade, agredindo sua própria cultura, em seu aspecto imaterial. Isto é, quando há lesão da esfera moral de uma comunidade, devendo 
o agente infrator ser responsabilizado independente de culpa36.

 Contudo, tal instituto faz parte do sistema jurídico estatal, do “homem branco”, e por isso não é aplicável aos povos indígenas. A estes de-
vem ser aplicadas suaspróprias normas, procedimentos e sistemas jurídicos - o Direito próprio dos povos indígenas -, em conformidade com seus 
costumes, tradições e com as normas internacionais de direitos humanos37.

 Além disso, de acordo com o art. 13 da Lei de Ação Civil Pública - Lei n° 7.347/85 -, a indenização por dano moral coletivo possui caráter 
exclusivamente pecuniário e seu montante é dirigido ao Estado, para um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais, des-
tinado à reconstituição dos bens lesados da coletividade de modo geral, e não diretamente para a coletividade que sofreu o dano extrapatrimonial38. 
Ou seja, a indenização não seria sequer direcionada à comunidade indígena que sofreu o dano moral. E ainda que fosse, de nada poderia ser-lhes 
útil o dinheiro, pois, a concepção de valor para os índios é completamente diferente da concepção de uma sociedade moderna capitalista, não se 
reduzindo à forma monetária.

 A reparação a qual a Declaração sobre Direitos dos Povos Indígenas faz menção, se refere à restituição dos bens culturais, intelectuais, 
religiosos e espirituais de que os índios tenham sido privados, ou, apenas quando esta não for possível e se de outro modo eles livremente não 
decidirem como mais adequada, é que poderá se falar em uma indenização justa, imparcial e eqüitativa, pelas terras, territórios e recursos que 
possuíam tradicionalmente ou de outra forma ocupavam ou utilizavam, e que lhes tenham sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados ou 
danificados. Neste caso, a indenização poderá ser sob a forma de terras, territórios e recursos de igual qualidade, extensão e condição jurídica, ou 
de uma indenização pecuniária39. O que importa aqui frisar é que a justa reparação somente é determinada pelos próprios índios. É indispensável 
escutar da própria comunidade indígena afetada o que ela considera ser possível, importante, necessário e adequado como reparação para seus 
integrantes e sua cultura. É direito deles serem ouvidos.
35  E como constatou a Relatora Especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, que após a visita ao Brasil em 2016, apresentou um relatório ao 
Conselho de Direitos Humanos afirmando que são enormes os desafios enfrentados por muitos povos indígenas do país, desde a discriminação histórica profundamente enraizada 
de natureza estrutural, à negligência e negação dos direitos dos povos indígenas. Citando, entre os principais problemas, a paralisação dos processos de demarcação, os despejos e os 
profundos impactos de megaprojetos de infraestrutura localizados dentro ou perto de territórios indígenas e implementados sem consulta prévia aos afetados, como a construção 
de hidrelétricas, projetos de mineração e a instalação de linhas de transmissão. Afirmando que esses projetos não deveriam ser considerados se existem impactos potencialmente 
graves para os povos indígenas afetados ou quando estes não manifestaram seu consentimento livre, prévio e informado. Diz, ainda, que a impressão que se tem é a de que o Brasil 
possui disposições constitucionais exemplares em relação aos direitos dos povos indígenas, mas que não existem avanços para a implementação das recomendações e soluções de 
antigas questões de vital importância.  Dentre as recomendações feitas pela Relatora, consta a necessidade de medidas urgentes para enfrentar a violência e discriminação contra 
os povos indígenas, devendo ser iniciado um inquérito nacional independente e transparente sobre a violação de seus direitos; o fortalecimento de instituições públicas como a 
FUNAI; e o aumento dos esforços na demarcação e proteção de terras e alocar recursos para melhorar o acesso à Justiça. Ela também faz um alerta ao BNDES de alinhar suas 
políticas com as de outras instituições financeiras internacionais, e a desenvolver salvaguardas específicas ao não financiamento de projetos que coloquem em risco os direitos dos 
povos indígenas.  Por fim, conclui que os povos indígenas brasileiros enfrentam atualmente riscos mais graves do que em qualquer outro momento desde a adoção da CF/88 de 1988.
Relatório disponível em: http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/documentos/country-reports/154-report-brazil-2016.
36  BITTAR FILHO, 1994.
37  Art. 34 e 40, da Declaração sobre Direitos dos Povos Indígenas.SOUZA, 2009, p. 117.
38  MEDEIROS NETO, 2007, p. 160.
39  Arts. 11 e 28, da Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas.

http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/documentos/country-reports/154-report-brazil-2016
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6.1 A Necessidade De Reconhecimento Dos Sistemas Jurídicos Diferenciados Dos Povos Indígenas E A Adoção De Medidas Preventivas 
Aos Danos Imateriais Sofridos Pelos Povos Indígenas

 Contudo, pode ocorrer do dano moral sofrido pelos povos indígenas ser tão profundo a ponto de reparação alguma ser capaz de restituir o 
bem imaterial lesado, como relatado pelos índios Mundurukus terem sofrido um dano que lhes atingiu a alma e ameaçou a continuidade das suas 
existências, considerando ser o fim deles40. 

 Frente a situações como essas, e buscando evitar todo e qualquer tipo de dano ao patrimônio cultural imaterial desses povos, a principal 
medida que se deve almejar concretizar é o reconhecimento dos sistemas jurídicos diferenciados dos povos indígenas e, consequentemente, as-
segurar o pleno exercício do direito à autodeterminação que esses povos possuem41, pois, embora o Brasil admita a aplicação das regras jurídicas 
indígenas, isto é, do Estatuto do Índio, dentro dos territórios indígenas, elas sempre ocorrem de forma secundária, quando a lei estatal for omissa, 
ou quando for inferior, desde que não contrarie as normas estatais42.

 E em paralelo, devem-se aumentar os esforços para a adoção de medidas preventivas dos danos imateriais causados aos povos indígenas 
através da implementação das recomendações internacionais e de políticas públicas de preservação e valorização do patrimônio cultural imaterial 
indígena; do fortalecimento dos órgãos de proteçãodos povos indígenas e de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial (a nível principalmente 
municipal), ampliando e aprimorando os instrumentos de proteção do patrimônio cultural específico para os bens materiais e imateriais dos povos 
indígenas, permitindo, para tanto, a participação da própria comunidade indígena; do aumento da fiscalização do cumprimento dos direitos huma-
nos, fundamentais, coletivos e individuais dos povos indígenas, por parte do governo, do judiciário e demais órgãos públicos que devem garantir a 
sua segurança e não permitir que eles sejam violados, por exemplo, em prol dos interesses econômicos e particulares43; da efetivação dos processos 
de demarcação de terras indígenas, para os índios poderem exercer com maior eficácia e dignidade seus direitos, dentre outras medidas.

 Desta forma, se estará promovendo e assegurando um dos principais princípios fundamentais de um Estado Democrático de Direito, o 
da dignidade da pessoa humana44. E, uma vez que os direitos culturais (tais como à identidade cultural e ao patrimônio cultural) são elevados à 
categoria de direitos humanos fundamentados na dignidade humana, eles devem ser intocáveis. Isto é, “eles exigem respeito incondicional em sua 
essência – independentemente das consequências para os fins externos a eles. Mesmo que sua violação possa ser útil para fins bem-intencionados: 
o Direito da pessoa como pessoa exige sua inviolabilidade incondicional” (KRIELE, 2009, p. 289).

 Além do mais, preservando a cultura dos povos indígenas originários do Brasil, nada mais estará se fazendo do que preservando a própria 
cultura e história de todos os cidadãos brasileiros. 

7 Conclusão

 A cultura é um dos fatores para existência humana digna, uma vez que esta não se resume apenas aos aspectos naturais físicos e biológicos, 
mas também aos psíquicos, sociais, culturais, políticos, ecológicos, etc45. O que faz, dentre outras razões, a cultura ser fundamental à dignidade 
humana e ao desenvolvimento da personalidade de cada pessoa, sendo, portanto, importante a sua proteção e valorização. E, por ser o patrimônio 
cultural referência da identidade cultural, também mister se faz a sua proteção e preservação, pois tratam-se de bens materiais e imateriais que 
definem e ligam espiritualmente os integrantes de determinada cultura.  

Ao tratar do patrimônio cultural imaterial indígena, depara-se com diversos direitos dos povos indígenas a ele relacionados, os quais estão 
sendo cada vez mais ameaçados, violados, negados e negligenciados pelo Estado, pelo judiciário e pelos demais órgãos que deveriam lhes garantir 
maior segurança, surgindo a urgente necessidade de conscientização de respeitar e promover os direitos fundamentais coletivos intrínsecos dos 
povos indígenas e buscar, dentre outros objetivos, promover a tolerância, compreensão e boas relações entre os povos indígenas e os demais seg-
mentos da sociedade, como enfatiza a Declaração sobre Direitos dos Povos Indígenas. 

 E notou-se que, quando violado o patrimônio cultural imaterial dos povos indígenas e, conseqüentemente, o direito coletivo à identidade 
cultural, pelo viés do instituto dano moral coletivo, uma possível e justa reparação à determinada comunidade que sofreu o dano não se faz pos-
40  Depoimentos dos índios Mundurukus para a série exclusiva “Tapajós sob Ataque”, escrita pela jornalista Sue Branford e pelo cientista social Mauricio Torres, do 
site “The Intercept_Brasil”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=d_14fUONEOY.
41  O direito à autodeterminação dos povos indígenas consiste no direito à autonomia ou ao autogoverno nas questões relacionadas a seus assuntos internos e locais, no 
direito de determinar livremente sua condição política e buscar livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural (arts. 3° e 4°, da Declaração sobre Direitos dos 
Povos Indígenas).
42  SOUZA, 2009, p. 113.
43  Um dos argumentos utilizados pelo Ministro Presidente do STF à época, Ricardo Lewandowski, no julgado do Recurso de Suspensão Liminar 722/MT, para deferir 
o pedido de suspensão da decisão liminar concedida nos autos da Apelação Cível do caso dos povos  Munduruku, Apiaká e Kaiaby, que determinava a imediata suspensão
do licenciamento ambiental e das obras de execução da UHE Teles Pires, permitindo que essas prosseguissem em detrimento do patrimônio cultural imaterial, dos direitos
fundamentais e da existência digna dos índios, foi o de ser mais importante preservar os interesses sócio-econômicos envolvidos.
44  Art. 1°, III, da CF/88.
45  Como ensina Ingo Sarlet, citado pelo Relator Desembargador Federal Souza Prudente, nas fls. 43, do Agravo de Instrumento n° 0018341-89.2012.4.01.0000/MT.
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sível, pois, o dano moral coletivo, embora seja um instituto jurídico criado em favor da coletividade que tenha seu patrimônio valorativo violado, 
sua indenização possui caráter exclusivamente pecuniário e é um instrumento da legislação estatal, por isso não deve ser aplicado aos povos indí-
genas. A estes, são aplicadas suas próprias normas, procedimentos e sistemas jurídicos, em conformidade com seus costumes e tradições. E neste 
universo jurídico particular, a reparação não se reduz a valor monetário. Ela pode ocorrer de diversas formas, sendo estabelecida de acordo com o 
que a comunidade indígena entender justo, possível e necessária a seus integrantes e à sua cultura.  

 Assim sendo, o que deve ser buscado, então, é o reconhecimento dos sistemas jurídicos diferenciados dos povos indígenas, a adoção de 
medidas preventivas dos danos imateriais a eles causados e uma maior fiscalização, cumprimento e respeito dos direitos humanos, fundamentais, 
coletivos e individuais desses povos, para não permitir que estes sejam transgredidos, comprometendo toda a existência digna dessas pessoas.
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DEMOCRACIA, HISTÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL: O DIREITO À MEMÓRIA

Jussara Duarte Soares Dias1

Nunca houve um monumento de cultura que também não fosse um monumento da barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de barbárie, não 
o é, tampouco o processo de transmissão da cultura. Por isso, na medida do possível, o materialista histórico se desvia dela. Considera sua tarefa
escovar a história a contrapelo. (BENJAMIN, 2013, p.14).

A história de Ouro Preto narrada desde o século XIX por Xavier da Veiga, por Diogo de Vasconcellos e por outros denominados “defensores 
históricos”, privilegiou a memória de uma parcela da população, enfatizando o valor histórico e artístico dos bens localizados no centro da cidade. 
Já no século XX, com a institucionalização e com a criação do SPHAN, a atenção continuou a ser centrada nas grandes obras do período barroco, 
especialmente naquelas de autoria do mestre Aleijadinho e das ricas Irmandades que representam a memória de uma elite política e católica local. 

Desta forma, observa-se a subalternização de todas as outras memórias e formas de expressão existentes não apenas no “centro-histórico”, 
mas nos distritos e morros que, muitas vezes, permanecem vivas e dinâmicas. É sabido que, deter o controle da memória e manipular o enredo 
para construção de uma história oficial, sempre foi tarefa destinada aos homens das letras, logo, da classe dominante. Convencer que toda socie-
dade possui uma memória única e que a história é coesa e homogênea é essencial para a manutenção do seu poder e para o “controle das massas”. 
Seguindo por estes pressupostos, Tzvetan Todorov interpretou em seu livro “Os abusos da Memória”:

Depois de entender que a conquista de terras e homens passaram pela conquista da informação e da comunicação, as tiranias do século XX siste-
matizaram a apropriação da memória e aspiravam a controlá-las mesmo em seus cantos mais escondidos. Essas tentativas às vezes fracassaram, 
mas é verdade que em outros casos (que por definição somos incapazes de enumerar), os vestígios do passado tem sido eliminado com êxito. 
(TODOROV, 2000, p.12).

Atualmente marcados pelo fenômeno da globalização, muitos dos grupos e indivíduos que foram renegados e excluídos dos processos 
históricos, alcançam enfim seus lugares quando vivenciados em ambientes democráticos. Desta forma, o passado que antes era eliminado ou mar-
ginalizado volta ao primeiro plano quando lhes dão espaços ou, quando a sociedade, grupos ou indivíduos se organizam na luta por seus direitos.

O  autor Todorov nos alerta que essa memória hoje ameaçada, não é por falta e nem pela censura das informações como acontecia no passa-
do. Mas sim pelo excesso e pela “superabundância” delas, causando os mesmos danos dos tempos de repressão de outrora, ou quiçá, piorando-os. 
Contudo, compreende-se que a memória quando é revisitada, ela sempre seleciona os fatos. Certamente alguns serão esquecidos, outros super 
valorizados e outros abafados. Desta forma, pode-se dizer que o fazer histórico é sempre feito rememorando um passado incompleto, pois, retornar 
aos fatos como realmente foram buscando alcançar a sua integralidade, é uma missão praticamente impossível. 

Todorov, Chauí, Nora, e outros estudiosos que se debruçam sobre a temática, e que serão ao longo deste estudo pontuados, ressalvam sobre 
o risco da sacralização da memória. Pois segundo eles uma coisa é certa: não precisamos de uma nova “história de heróis”. Sendo assim, o objetivo
desta pesquisa não é cultuar obsessivamente a memória, mas sim ressalvar que há espaço àquelas histórias que foram por séculos negligenciadas
ou mesmo negadas.

Se os interesses foram ditados pelos grupos dominantes ao longo dos anos como bem observou Marx: “as idéias [sic] dominantes numa 
época nunca passaram das idéias [sic] da classe dominante”; concomitantemente, esses mesmos grupos produziram diversas sombras que, de 
acordo com Leonardo Civale “são fundamentais para a memória coletiva de grupos com menos poder de pressão e representação social.” (CI-
VALE, 2015, p.134). Desta forma, observa-se que a memória, a história e consequentemente o patrimônio cultural, foram e continuam a ser vistos 
como espaço de luta, onde se disputam economicamente, politicamente e simbolicamente o poder.

Faz-se então necessário, observar a finalidade da reconstrução do passado e os atores envolvidos, selecionando o que deve ser recuperado, 
e, encarando-o de uma forma “exemplar”. Este termo aqui empregado, “exemplar”, é ressaltado por Todorov e possui a pretensão de “utilizar o 
passado com vistas no presente, aproveitar as lições das injustiças sofridas para lutar contra as que se produzem hoje em dia”. (TODOROV, 
2000, p.25).

1 Mestre em Patrimônio Cultural, Paisagens e Cidadania (UFV); Pós-Graduada em Cultura e Arte Barroca (UFOP; Graduada em História (UFOP) -  Email: jussara.
restauro@gmail.com.
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Seguindo suas premissas, essa memória exemplar deve ser construída como nos métodos da “história-problema”, onde os fatos do passado 
servirão de exemplo para o presente. Não mais buscando a homogeneização das culturas, mas trazendo à tona as mais diversas facetas que compõe 
a nossa sociedade. O que é uma clara oposição à história feita pelas classes dominantes, que vê a história como “mestra da vida” bem aos moldes 
antigos do modelo positivista.

 Canclini, em seu texto “O patrimônio cultural e a construção do Imaginário Nacional”, discute a ideia de que o patrimônio é apropria-
do por diferentes grupos e indivíduos de uma forma desigual, no qual, sempre a cultura da classe dominante será vista com mais legitimidade pelos 
discursos oficiais e pela grande mídia, do que aquelas que representam as classes mais populares. 

Contudo, felizmente, observa-se que a ampliação do conceito de cultura nos últimos anos alterou substancialmente o significado de fonte 
histórica e, também, do patrimônio cultural. A Constituição de 1988, o Decreto nº3551 e outras iniciativas mais recentes, incluíram oficialmente 
as mais diversas memórias como parte do nosso legado, dignas de  reconhecimento. No entanto, se no discurso e em ações isoladas notamos uma 
tímida abertura, a sua permanência e abrangência ainda é feita com muita resistência.

Pierre Nora, historiador francês e referência da Nova História Cultural, alegou que “estamos experimentando a emergência da memória”. 
(NORA, 2009, P.6). Neste sentido, é consensual que muitas mudanças ocorreram durante o século XX e ainda continuam acontecendo em rela-
ção ao nosso modo de ver e olhar o passado. Uma delas é a crítica das versões oficiais da história que, por séculos enraizadas como as únicas e 
verdadeiras formas de se conhecer os fatos, se mostram hoje incapazes de abordar e traduzir todo o passado. Para este autor, a emergência deste 
movimento possui duas razões específicas que valem aqui serem pontuadas: a aceleração da história e a democratização da mesma. 

No primeiro caso, o acelerar do tempo nos separa a uma distância significativa do passado, de maneira que não vivemos mais nele. Assim, 
só conseguimos recuperá-lo através de sua reconstrução através de documentos, monumentos ou por outras fontes que nos façam recordar aquilo 
que era, mas não é mais.  Outra questão interessante neste movimento levantada pelo autor é a ideia de futuro. Se antes o futuro era certo com 
suas linhas bem demarcadas, o que facilitava o entendimento do que se deveria preservar, hoje não mais é assim. O futuro para o tempo presente é 
obscuro, é incerto, o que causa uma sensação de medo, gerando o chamado “medo da perda”. E, como conseqüência direta deste medo, busca-se 
conservar tudo, o que torna segundo Pierre Nora a “recordação o elemento característico do nosso tempo.” (NORA, 2009, p.8).

Em seu texto, intitulado “História e memória: a problemática dos lugares”, ele distingue memória e história, aonde sucintamente pode-se 
entender que, memória e história não são sinônimas, mas cada qual existe na inexistência da outra. Segundo suas palavras “desde que haja ras-
tro, distância, mediação, não estamos mais dentro da memória, mas dentro da história”. (NORA, 2009, P.9) Logo, sua teoria de “aceleração da 
história” propõe que não existe mais a memória, mas apenas a história, defendendo que o tempo presente não possui um elo com o passado. Desta 
forma, não há continuidade, tudo que vivenciamos são apenas representações. 

Em contrapartida, Norra aponta para uma democratização da história. Pois, se há certa obsessão pelas memórias, onde tudo deve ser pre-
servado, os grupos e indivíduos que antes foram excluídos deste processo, agora se vêem no direito de também ter suas recordações mantidas 
e transmitidas para a posterioridade. Assim, ele diz “a passagem da memória para história obrigou cada grupo a redefinir sua identidade pela 
revitalização de sua própria história. O dever de memória faz de cada um o historiador de si mesmo”. (NORA, 2009, P.18). Vale aqui ressalvar 
que suas reflexões são referentes à realidade e às experiências vividas na França, o que difere do contexto patrimonial brasileiro.

Maria Cecília Londres Fonseca, em “O Patrimônio em processo”, considera que ao falar de política pública de preservação no Brasil é 
necessário conjecturar não apenas o patrimônio oficial, mas também a participação popular na gestão deste, e pensar as condições de sua apropria-
ção pela sociedade como um todo. Pois, segundo ela: “democratização implica em desprivatizar esse campo”. (FONSECA, 2009, p.295). 

A abertura do que diz respeito ao patrimônio imaterial e natural, principalmente das classes populares, ainda se concretiza e caminha com 
resistência para serem incluídos no rol do patrimônio nacional. Por outro lado, observa-se que as ações dos órgãos municipais são mais palpáveis 
para este movimento democrático que, mesmo a passos lentos, estão mudando significativamente essa realidade e possibilitando a presença de 
outros protagonistas nas políticas de preservação do patrimônio cultural.

No Brasil, quando nos voltamos a formação das políticas a favor do patrimônio cultural através do histórico do IPHAN, nos deparamos com 
o intelectual Mário de Andrade e com suas ideias revolucionárias. Ideias estas tão abrangentes, democráticas e populares, que se tornam surpreen-
dentes quando contextualizadas em um período de turbulências políticas, perpassadas durante a década de 1930. O seu ante-projeto escrito não era
apenas includente, mas também tinha o cuidado de não trazer o significado artístico como valor primordial, justamente para não criar condições
de se privilegiar os bens das classes dominantes.

Entretanto, a realidade se mostrou bem diferente dos seus anseios. Rodrigo Melo Franco de Andrade reformulou o ante-projeto, reescre-
vendo um outro projeto que seria apresentado e validado pelas autoridades federais. E com uma nova perspectiva não tão democrática e sim “pre-
dominantemente estética” (FONSECA, 2009, p.101) foi criado, através de um decreto presidencial, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. Observa-se que o ano de 1937 é conhecido como o início da ditadura Vargas, onde se pregava a ideologia nacionalista e modernizadora, 
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no entanto, ao mesmo tempo autoritária. Seguindo esses preceitos, ansiavam em substituir as velhas elites agrárias com o objetivo de “civilizar o 
Brasil”, elevando-o ao patamar das nações européias.

Em seu quadro, o SPHAN não contava com historiadores, mas sim com arquitetos e advogados. O que pode justificar a obsessão pelas 
coisas físicas, estéticas, artísticas e materialmente visíveis, tombados durante toda sua primeira fase. Além de estes funcionários pertencerem às 
classes elitizadas, priorizaram os bens representativos para suas causas alegando o significado histórico como valor excepcional para a memória, 
não apenas deles, mas de todo país.

Desta forma, passaram-se anos sem considerar as transformações que ocorriam na historiografia através dos novos estudos da Escola dos 
Annales, da revolução documental, bem como do processo que remodelou e implantou a Nova História Cultural. Sem estes conhecimentos, ou 
apenas negligenciando-os, permaneceram com uma visão retrógrada de cultura e do fazer histórico até meados da década de 1970, quando estes 
conceitos passaram a ser baseados por uma perspectiva antropológica. 

José Newton Coelho de Menezes, em seu livro “História e Turismo Cultural”, ressaltou como “a concepção do fazer histórico mudou 
e com ela a ideia de herança cultural e, sobretudo, de interpretação das culturas passadas. (MENEZES, 2004, p.24). Desta forma, a partir do 
momento em que a história não mais é vista como “mestre da vida”, mas trabalhada sob um novo viés de “história-problema”, transformou-se 
efetivamente a sua construção. Através das diferentes fontes e não mais pautados somente em fontes escritas e nos documentos arquivísticos, os 
fatos históricos passaram a englobar as mais diversas fontes e formas de herança cultural.

Assim, a história não é mais encarada de uma maneira generalizada e totalizante, como também não é mais vista como verdade absoluta, 
mas através de diferentes perspectivas, interpretações e pontos de vista. Com o surgimento de outras ciências sociais como a sociologia, psicologia 
e a antropologia, houve um esforço em conjunto para a sustentação de um novo olhar para o passado e de novas afirmações conceituais. Desta 
forma, o significado de cultura passou a ser “tudo o que se constrói na vivência coletiva, fruto de difusões de culturas distintas e de criações e 
saídas novas para problemas cotidianos”. (MENEZES, 2004, p.43).

 Consequentemente, o patrimônio cultural foi se reinventando com essas novas concepções, principalmente após a transformação do modo 
de se fazer e pensar o fato histórico. Mas, se esta mudança ocorreu nos países europeus no final do século XIX, estas ideias desembarcaram no 
Brasil tempos depois e geraram frutos somente após a década de 1960.

Este tempo seria marcado pela segunda fase do DPHAN, período de grande repreensão e censura por parte do regime militar. Mas Renato 
Soeiro (1967-1979) , como diretor do órgão, seguido por Aloísio de Magalhães (1979 – 1981), este último já vivenciando uma fase de abertura po-
lítica, lutaram por uma nova política cultural e tentaram seguir pelas novas diretrizes historiográficas. Para eles, a diversidade e a heterogeneidade 
cultural deveriam ser consideradas como a mais valiosa herança simbólica do Brasil. Desta forma, em suas gestões o patrimônio cultural se abriu 
lentamente, mas democraticamente às memórias e às histórias representativas das classes populares.

Passados alguns anos após a morte de Aloísio de Magalhães, a Constituição de 1988 nos seus artigos 215 e 216 trouxe suas contribuições 
para uma inovação no campo institucional, alegando o direito cultural, a democratização dos meios e acesso aos bens patrimoniais. Assim, trans-
formou-se significativamente, mesmo que teoricamente, as antigas estruturas excludentes, consolidadas pelo IPHAN ao longo dos anos.

Nestes artigos, ampliou-se o sentido de patrimônio cultural, incluiu-se a sociedade como detentora dos saberes e, ao lado do Estado, res-
ponsável pela sua salvaguarda. Desta forma, seria garantido a fruição e a produção das mais diversas “formas de expressão, modos de criar, fazer 
e viver dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (Constituição Federal de 1988, art.216). No entanto, o que se observa pós-cons-
tituição de 1988 é que conceitos como referências culturais, dinâmica cultural, diversidade e imaterialidade, embora sejam recorrentes continuam 
sendo obscuros na prática.

Observa-se que, com a redemocratização da política no Brasil, a sociedade civil tentou se organizar e participar dos planos governamentais 
em defesa do patrimônio, principalmente após a Constituição que lhe deu espaço e voz para isso. Entretanto, o aparelho burocrático instituído pelo 
Estado, acabou por dificultar tais ações o que torna os movimentos quase nulos. Sendo assim, a população ainda às margens das decisões políticas, 
muitas vezes não sabem como e a quem recorrer em favor da cultura e do seu patrimônio.

Maria Célia Paoli, em seu texto “Memória, história e cidadania: o direito ao passado” definiu cidadania como a “formação, informação 
e participação múltipla na construção da cultura, da política, de um espaço e de um tempo coletivo.” (PAOLI, 1992, p.26-27).  Assim, pode-se 
dizer que a ideia de cidadania também incide sobre a história e o direito a reconstrução desta. Valendo-se do passado e das memórias de forma plu-
ral e diversificada, o termo também busca abarcar todos os agentes sociais envolvidos e não apenas os já consagrados pela história oficial. Mesmo 
que sejam heterogêneas e sem nexo com a história oficial, amplamente divulgada e reafirmada, estas novas histórias são sempre representativas 
para um grupo ou indivíduos que também possui direito ao passado e a ter suas memórias reconhecidas. 

Para Paoli o papel da história na transformação da sociedade que passaria a ser mais consciente de seus direitos e deveres é essencial, uma 
vez que o fazer historiográfico é um dos agentes formadores de identidades. Sendo assim, a possibilidade de uma nova historiografia se apóia na 
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reconstrução das memórias daqueles que “perderam não só o poder, mas também a visibilidade de suas ações, resistências e projetos” (PAOLI, 
1992, p.26-27). Assim a formação de uma nova política pública do patrimônio cultural deveria ser construída sob o prisma dos novos preceitos 
historiográficos e, principalmente, no “reconhecimento do direito ao passado enquanto dimensão básica de cidadania”. (PAOLI, 1992, p.26-27).

Marilena Chauí, em seu livro “Cidadania Cultural: O direito à cultura”, expõe em seus ensaios sobre as políticas públicas e ações desen-
volvidas durante sua gestão, na Secretaria da Cultura da cidade de São Paulo, no início dos anos 90. Enfatizando a ideia de “Cidadania Cultural”, 
a autora lutou pela cultura como direito de todos os cidadãos, especialmente “por todos aqueles que têm sido sistematicamente e deliberadamente 
excluídos do direito à cultura neste país”. (CHAUÍ, 2006, p.69). Recusando a perspectiva neoliberal (vigente no país na época), Chauí deixa claro 
que a política cultural democrática que defende, incide sobre todos os cidadãos “sem privilégios e sem exclusões”.

Entre três escolhas possíveis – a oficial autoritária, a populista e a neoliberal – fizemos uma quarta: aquela que restringe o Estado à condição de 
assegurador público de direitos, prestador sociopolítico de serviços e estimulador-patrocinador das iniciativas da própria sociedade, enfatizando a 
natureza de classe da nossa sociedade e a obrigação de uma política, se quiser ser moderna e democrática, de garantir direitos, quebrar privilégios, 
fazer ser público o que é público, abrir-se para os conflitos e para as inovações. (CHAUÍ, 2006, p.70)

Entretanto, como gestora, alegou que uma política com o prisma da “cidadania cultural” não é uma política que se revela em curto prazo, 
mas é necessário seguir por um processo lento e bastante complexo até se consolidar. Transformar toda uma estrutura que foi enraizada por séculos 
de dominação política e torná-la sem privilégio de classe, não é uma tarefa rápida e nem fácil de realizar. Defendendo que o Estado não produz 
cultura, mas que é responsável por criar condições favoráveis para que os planos e projetos sociais sejam alcançados, Chauí buscou combater “a 
memória una, indivisa, linear e contínua, e como afirmação das contradições, das lutas e dos conflitos que constituem a história de uma socieda-
de.” (CHAUÍ, 2006, p.72).

Uma de suas ações foi a democratização dos espaços com a descentralização geográfica, o que dispersou a cultura para todos os cantos da 
cidade de São Paul retirando o eixo do centro. Para Chauí o trabalho era investir nos “direitos dos sem-direitos”, dos marginalizados, trazendo uma 
nova visão da política cultural brasileira como sendo algo palpável e possível de inovação. A filósofa ressaltou a “história-cultural”, movimento 
que é “realizado pela luta de classes sociais para vencer formas de exploração econômica, opressão social e dominação política” (CHAUÍ, 2006, 
p.108).

Seguindo seus preceitos, compreende-se que as políticas do patrimônio cultural não estão condenadas a serem sempre escritas pelos ven-
cedores. Mas, nos alertou, assim como Todorov, que as memórias dos vencidos também não devem ser sacralizadas, justificando que assim “se-
ria simplesmente transferir para movimentos populares e sociais os mesmos procedimentos de apropriação do passado usados pela história do 
vencedor”. (CHAUÍ, 2006, p.124). Desta forma, deixa claro que o movimento da cidadania, colocando a memória como direito do cidadão, dará 
espaço para a construção de uma nova história e uma nova política do patrimônio cultural mais democrática, no entanto, sem precisar inventar 
novos heróis.

Defendendo também a ideia de memória plural e de múltiplas histórias, desconstruiu o modelo da classe dominante e do Estado, trazendo 
à tona a “memória não-oficial dos vencidos, dominados e explorados.” Escovando a história a contrapelo, Chauí trabalhou com a diversidade dos 
sujeitos sociais que compõem uma cidade. Seguindo estes parâmetros, em sua gestão defendeu o direito à participação dos cidadãos nas diretrizes, 
decisões e propostas orçamentárias que dizem respeito às políticas culturais, ressaltando que “só há democracia com a ampliação contínua da 
cidadania”. (CHAUÍ, 2006, p.140).

Carlos Magno de Souza Paiva, em sua tese de doutorado intitulada “O regime jurídico do bem cultural edificado no Brasil”, questionou 
os instrumentos legais de proteção ao patrimônio edificado no Brasil. Respaldado na Constituição Federal de 1988, ele procurou demonstrar quais 
são os sujeitos titulares de direitos e deveres e abordou o papel da sociedade e também do Estado em proteger e valorizar o patrimônio cultural. 
Desta forma, o autor faz uma análise do direito do patrimônio cultural e o defende como “direito social fundamental” de todo e qualquer cida-
dão.  

Seguindo suas premissas de um estudioso das questões jurídicas, compreende-se que o tombamento não é a única forma de se valorizar ou 
mesmo classificar um bem como patrimônio. Aliás, fica claro que o tombamento é apenas um dos instrumentos responsáveis pela salvaguarda, mas 
não decisório em termos de classificação, principalmente após a Constituição de 1988. 

Vale ressaltar que, em 1988, o Brasil também consagrou os novos princípios e direitos fundamentais, dentre os quais se destacaram os di-
reitos à cultura e à memória. E, de acordo com Carlos Magno, esses direitos são indissociáveis do princípio da dignidade humana por isso pode 
receber o status de direito fundamental. Como ele ressalva, se pensarmos como o patrimônio cultural pode ser representado para a nossa história e 
memórias, para a formação de identidades e para o desenvolvimento humano, seria fácil reconhecê-lo. Desta forma, ele defende que “a cultura por 
si só, é um valor imanente, com um conteúdo essencial para o pleno desenvolvimento da pessoa humana”, além de ser um conceito de “inserção 
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social e de desenvolvimento do indivíduo”. (PAIVA, 2010, p.42).

Sendo assim, pode-se considerar que o patrimônio cultural além de ser um direito fundamental do cidadão instituído pela Constituição de 
1988, atende a sua função social quando relacionado ao desenvolvimento do seu humano. De forma democrática, de acesso e fruição, um bem 
pode elevar a todos a oportunidade de se fazer presente na vida de uma comunidade.

E se hoje vivemos, ou ao menos primamos por viver, sob a égide de um Estado  de direito democrático-constitucional (Art.1ºCFB; Art.2ºCRP) 
ou seja, um Estado subordinado a uma ordem jurídico-constitucional regida por princípios  e regras jurídicas que garantem as pessoas e cidadãos 
liberdade, igualdade perante a lei e segurança, serão os caracteres dessa ordem fundamental que irão nos trazer o sentido de cultura como direito, 
liberdade e garantia para todos. (PAIVA, 2010, p.27-28)

Na Constituição de 1988, ficou estabelecido que o Estado junto com a comunidade sejam os responsáveis por promover e proteger o pa-
trimônio cultural brasileiro. Sendo assim, com essa abertura governamental, podemos concluir que a participação da população efetiva, seria a 
garantia de democratização dos bens culturais. No entanto, o que ainda se observa é o monopólio por parte do Poder Público que, na maioria dos 
casos, excluí a população do processo de gestão, eleição e salvaguarda dos bens.

Todavia, não são apenas as autoridades federais, no caso o IPHAN, responsáveis pelas tomadas de decisões. O município pode e deve le-
gislar a favor da salvaguarda de seus bens culturais, contanto que se considere as legislações vigentes, em âmbito federal e estadual. Pois, são os 
agentes municipais que estão perto da comunidade e que lidam diretamente com os anseios e desejos da população local. 

Considerando que a inclusão da classe popular e dos marginalizados é praticamente nula por várias questões que foram no decorrer deste 
item elencados, entendemos que é preciso iniciativas governamentais que possam viabilizar este processo. E, assim, garantir para todos o que é de 
direito fundamental: o acesso à sua cultura, à sua história e à sua memória. 

Acredita-se que essa tarefa deveria partir dos próprios interessados, especialmente da população local, mas cabe ao Poder Público e profis-
sionais da área, estimular ações com políticas de cunho mais democráticas e participativas, facilitando assim a ascensão daqueles que foram por 
séculos esquecidos, abafados e marginalizados.

Assim, com os devidos percalços e cuidados, compreendemos que é este o momento que temos a chance de lutar pela democratização da 
memória, e olharmos o patrimônio cultural como sinônimo de cidadania. “Longe de seguir sendo prisioneiros do passado, temos que colocá-lo a 
serviço do presente, como a memória – e o esquecimento – eles precisam ser colocados a serviço da justiça”. (TODOROV, 2000, p.59).
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MEMÓRIAS, DIÁLOGOS E REFLEXÕES: O PATRIMÔNIO CULTURAL DE OURO PRETO E A 
COMUNIDADE DO BAIRRO VELOSO1.
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Resumo

O presente artigo é resultado do projeto extensionista do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, intitulado “Diálogos sobre o Pa-
trimônio cultural”, que tem como objetivo inserir o olhar das populações periféricas do perímetro consagrado nas discussões acerca do patrimônio 
urbano, compreendendo as dinâmicas existentes na cidade patrimonializada de Ouro Preto. Através das memórias dos idosos, que serão reunidas 
e coletadas por crianças do bairro, busca-se resgatar as referências marcadas no território, para que haja a construção de um horizonte de contínua 
fruição principalmente por parte dos moradores do bairro. Por se tratar de uma pesquisa em andamento, serão utilizados dados e reflexões ainda em 
processo de coleta e análise para a elaboração das questões e formulações propositivas a serem utilizadas na discussão proposta. Trabalhamos em 
conjunto com dois outros projetos: O Projeto Sentidos Urbanos, do IPHAN, que busca novas formas de reconhecimento do patrimônio, e o Projeto 
Palimpsestos Urbanos, desenvolvido pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFOP, que visa montar mapas a partir das narrativas locais. Este 
trabalho se baseia na aproximação entre as populações e o meio acadêmico, tendo como foco a proteção do patrimônio cultural, e também a pro-
moção da inclusão desse patrimônio nas vivências cotidianas dos moradores, bem como do entendimento da cidade enquanto objeto em dinâmica 
constante, sempre em consonância com o cotidiano ressignificado por seus habitantes.

Introdução 

Formada durante o ciclo do ouro a cidade de Ouro Preto ampliou seus horizontes devido às imensidões: o fluxo intenso de pessoas em busca 
de preciosidades trazia consigo uma gama densa de culturas, fazeres e saberes que povoaram a região com muito mais que prédios e ruas em estilo 
colonial, formando um povo que baseou seu cotidiano e vida urbana na mineração e suas relações sociais agregadas.

Inicialmente descoberta por bandeirantes, Ouro Preto logo se desenvolveu como grande polo de extração de minério, assim como espaço 
administrativo da coroa, chegando a ser capital da província das Minas no século XVIII, o que trouxe grande desenvolvimento ao centro urbano. 
Com a crescente expansão mineradora e o grande número de pessoas que se deslocavam às minas, houve um aumento no número de habitantes 
durante o setecentos, que passaram a se fixar nas áreas mais altas da região, principalmente por questões de logística, posto que ficasse mais prático 
habitar mais próximo às minas onde se trabalhava (CALIL, 2015). 

A área em estudo, o bairro São Cristóvão (ou Veloso, como conhecido popularmente), foi intensamente utilizada para a exploração minerá-
ria, ao longo do século XVIII, sendo desabitada no período seguinte, devido à ampliação dessa mesma atividade, já que a expansão exigia o espaço 
ocupado pelos que habitavam nas redondezas das minas, processo citado anteriormente. (CALIL, 2015). Mais tarde, no decorrer do novecentos, 
em razão da atividade industrial, ocorre a retomada da região como local de moradia, já que esse processo induziu a migração de significativo 
contingente populacional em busca de trabalho. 

Em função disso muitas áreas com características morfológicas e geotécnicas desfavoráveis, como diversas encostas e antigas áreas de exploração 
mineral, foram ocupadas de modo acelerado e inadequado [...] por uma população de baixo poder aquisitivo, uma vez que o município não apresen-
tava políticas públicas habitacionais destinadas a essa parcela da população. As edificações eram caracterizadas por apresentarem baixos padrões 
construtivos. (CALIL, 2015, P. 62-63)

1  Este artigo é decorrente das atividades realizadas pelo projeto de extensão “Diálogos sobre o Patrimônio”, orientado pela Professora Maria Cristina Rocha Simão, e financiado pelo 
Instituto Federal de Minas Gerais – Ouro Preto.
2  Graduanda do Curso de Tecnologia em Conservação e Restauro de Bens Imóveis, Campus Ouro Preto, -  Email: zuguerrieri@gmail.com;
3  Graduanda do Curso de Tecnologia em Conservação e Restauro de Bens Imóveis, Campus Ouro Preto, -  Email: barbaravalenteperet@gmail.com;
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Nessa época, a cidade de Ouro Preto já havia sido elevada a patrimônio histórico e artístico do país, cumprindo papel significativo no ce-
nário nacional. 

O nome popular do bairro, Veloso, vem do antigo dono das terras, o Coronel José Veloso do Carmo (CALIL, 2015, p. 69), tendo sido mo-
dificado para São Cristóvão durante o século XX. (NEVES, 2011). O bairro é densamente povoado, com ocupação diversificada e processos de 
urbanização realizado pelos próprios habitantes, o que ocasionou um adensamento construtivo intenso, além da pouca e inadequada infra-estrutura 
fornecida pela municipalidade.

Deste modo, a região do Bairro do Veloso vem sendo ocupada e utilizada desde o início do setecentos, ao largo do perímetro ora patrimo-
nializado, sendo desconsiderado da lógica de patrimônio que permeia toda a cidade. Tendo em vista que o bairro possui um grande substrato de 
registro de diferentes épocas como base de sua identidade, mas que infelizmente carecem de ações práticas que propiciem a manutenção deste 
patrimônio, formula-se esse trabalho, que tenta emergir as memórias e reflexões que os moradores do Bairro Veloso têm a oferecer sobre o patri-
mônio cultural e seu papel enquanto agentes modificadores e mantenedores desse acervo, dialogando sobre seus significados, acordos e dissensos, 
analisando a dinâmica interseccional entre as relações presentes dentro da cidade, tombada ou não. 

Através do trabalho extensionista do IFMG, Campus Ouro Preto que dá origem a esse artigo, intitulado Diálogos sobre o Patrimônio Cul-
tural, com base na Tese de Doutoramento de Maria Cristina Rocha Simão (2016), que buscou perceber a relação das populações com o Patrimô-
nio, tomando como casos-referência as cidades de Ouro Preto, em Minas Gerais, e a de Guimarães, em Portugal, pretende-se inserir o olhar das 
populações periféricas sobre o perímetro consagrado e nas discussões acerca do patrimônio urbano, compreendendo as dinâmicas existentes na 
cidade patrimonializada de Ouro Preto. Para alcançar este objetivo, trabalhamos com o registro das memórias de idosos recolhidas com apoio de 
crianças do bairro, uma vez que o passado e suas referências marcadas no território, as manifestações culturais tradicionais, repassadas de geração 
em geração, são de grande importância para a construção de um futuro com processo contínuo de fruição. 

Por se tratar de uma pesquisa em andamento, serão utilizados dados e reflexões ainda em processo de coleta e análise para a elaboração das 
questões e formulações propositivas a serem utilizadas na discussão proposta. Para a realização desses intentos, o trabalho foi feito em conjunto 
com dois outros projetos: O Projeto Sentidos Urbanos, do IPHAN, que busca novas formas de reconhecimento do patrimônio, através de sua ativi-
dade intitulada “Olhares (im) possíveis” e o Projeto Palimpsestos Urbanos, do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFOP, que visa montar mapas 
afetivos a partir das narrativas locais. Baseado na aproximação entre as populações e o meio acadêmico, este trabalho tem como objetivo aliar a 
proteção do patrimônio cultural à promoção da inclusão desse patrimônio nas dinâmicas urbanas, bem como ao entendimento da cidade enquanto 
objeto em diversidade constante, sempre consonante à ressignificação do cotidiano por seus habitantes e fruidores. 4

 Metodologia

A metodologia desse projeto baseia-se em fundamentos que especificam as “[..] relações estabelecidas entre os moradores de cidades 
patrimonializadas e o patrimônio urbano protegido, as formas de apropriação e como os diferentes usuários vivenciam, significam e expressam 
essas relações [...]” com a cidade e o bairro. (SIMÃO, 2016, p. 9). 

O método realizado por Simão (2016) utiliza roteiros semiestruturados de entrevistas, que foram utilizados em seu estudo, tendo como su-
porte metodológico Triviños (1979) que explicita a estruturação necessária à melhor abordagem em relação ao sujeito pesquisado. O autor discute 
acerca da importância da pesquisa qualitativa para uma melhor apreensão do objeto a ser discutido, buscando compreender sua historicidade e 
contexto, bem como sua relação com o meio. 

Outras análises de cunho teórico empregadas são o estudo da história oral e o estudo da memória. Para isso foram utilizados outras fontes de 
pesquisas, como Jannoti (2010), que foca no estudo da incorporação do testemunho oral na escrita historiográfica, debatendo os contornos que 
esses testemunhos podem desenvolver, deixando claro que sua evolução durante os anos e que a reconstrução a partir da memória é insuficien-
te, enfatizando assim a necessidade de se analisar fontes múltipla; e de Pollak (1989), que foca no estudo da memória coletiva e a utilização da 
História Oral como meio importante para abarcar esta memória. Além disso, foram feitos também levantamentos bibliográficos sobre o contexto 
histórico do Veloso, a fim de compreender o processo de mineração e o processo de crescimento do bairro, entre outras abordagens, e para isso são 
utilizados trabalhos acadêmicos, que estudam as estruturas remanescentes da mineração e as práticas de urbanização no bairro, como os registros 
dos mundéus5 do bairro São Cristóvão. 

Antes de iniciar as entrevistas com os moradores, foi feito o reconhecimento da área, a fim de conhecer seus pontos referenciais mais impor-
tantes. Desse modo, foram realizadas ações conjuntas de visitação e interação6, compartilhando olhares e perspectivas através de observações no 
4  Trecho baseado no conteúdo do projeto de pesquisa “Populações vulneráveis e patrimônio cultural urbano: investigação sobre o processo de vivência e apropriação em Ouro Preto” 
submetido pela professora Maria Cristina Rocha Simão ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Instituto Federal de Minas Gerais Campus Ouro Preto.
5  Os mundéus funcionavam como reservatórios das lamas extraídas e são formados por muros de pedra de canga, resquícios das práticas de desmonte hidráulico para extração do ouro 
de aluvião, atividade intensamente realizada na região no contexto de suas primeiras ocupações. (TEIXEIRA, 2015, P. 01)
6  A equipe do projeto de extensão colaborou com o projeto de pesquisa “Populações Vulneráveis e o Patrimônio Cultural Urbano” em andamento no bairro, participando de entrevistas 
para obter experiência e aproximação com os moradores locais. Contamos também com o apoio do programa Sentidos Urbanos, realizado pela parceria entre a Universidade Federal de Ouro 
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bairro e realização de uma oficina, onde houve contato com crianças de 9 a 12 anos através de encontros semanais lúdicos, nos quais foram traba-
lhadas suas sensibilidades em grupo. Na primeira interação realizada, intitulada Olhares (Im)Possíveis (IPHAN), foram realizadas três atividades: 
a construção de mapas afetivos, que buscavam identificar os lugares relevantes para as crianças; cartões-postais do bairro, de intuito semelhante 
e filmes carta, que propunham o envio de mensagens e recados para um destinatário que abordasse o bairro. Cada uma dessas atividades teve o 
intuito de entender as relações das crianças com o bairro e a cidade patrimonializada.

Imagem: Mapas Afetivos, Olhares (Im)
Possíveis.

Fonte: Acervo do Projeto Diálogos sobre 
o Patrimônio.

 Este conteúdo produzido em conjunto com as crianças propiciou a elaboração do próximo passo da atividade, que é o foco principal do pro-
jeto extensionista e foi intitulado “Memórias do Veloso”. Nele foi elaborado um roteiro de entrevistas feito pelas próprias crianças participantes, 
além da produção de vídeos feitos com membros do bairro da melhor idade, a fim de resgatar as memórias deles referentes ao bairro e à cidade de 
Ouro Preto. Durante todo o processo de gravação as crianças participam desempenhado os papéis de entrevistadores, câmera e making of.

Imagem: Entrevista, “Memórias do Veloso”.

Fonte: Idem.

Por ainda estarem em processo, algumas etapas ainda não foram finalizadas, sendo as atividades futuras: elaboração e preenchimento de 
mapa em 3D, feito em grupo, com intuito de saber quais são os pontos mais importantes no bairro para as crianças, de modo a complementar as 
atividades anteriores. Junto desse exercício serão ainda realizadas entrevistas com as próprias crianças, a fim de compreender suas opiniões acerca 
do projeto e de seu processo.  Por fim, será realizado um evento final junto à comunidade para expor os resultados obtidos através desta ação. A 
conclusão deste programa se dará no mês de dezembro de 2018.

Preto (UFOP) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
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 Direito À Cidade, Memória, Identidade E História Oral 

Já se expôs nas páginas anteriores, a intencionalidade do trabalho executado, que visa apreender as diversas perspectivas e considerações 
dos moradores do bairro acerca do lugar onde cresceram e vivem. Mas, por que caminho buscou- se tais olhares? 

A valorização das coisas locais, em contraposição à globalização da economia e da comunicação, reveste de importância a manutenção de 
identidades específicas, que garantam às pessoas a referência do seu lugar. O passado e suas referências marcadas no território, as manifestações 
culturais tradicionais, repassadas de geração em geração, as formas de fazer – objetos, alimentos, festas – voltam, na virada do milênio, a ser valo-
rizados. Começa-se a sentir, novamente, necessidade de entender o passado como um referencial para a construção do futuro e como um processo 
contínuo de fruição. Os lugares que possuem grande substrato de registros de diferentes épocas como base de sua identidade carecem de ações 
práticas que propiciem a manutenção deste patrimônio, referencial e ícone da história. (SIMÃO, 2016).

O ponto de partida para o interesse acerca dessas apreensões sobre o espaço nasce com Simão (2016) que utiliza em sua tese o conceito cru-
cial para a compreensão do objeto em estudo: o Direito à cidade, de Léfèbvre (1991), que encara o espaço através de três perspectivas: os espaços 
de representação, ou os espaços vividos, as representações do espaço, ou o modo como estes lugares são significados e as práticas espaciais. Deste 
modo, compreenderemos de que forma esse espaço, no caso Ouro Preto e o Bairro São Cristóvão, é significado e utilizado no contexto social da 
população local e seu impacto com imagens exteriores advindas com a patrimonialização.

Muñoz Viñas (2004), um importante teórico da conservação e restauração contemporânea, aponta em suas teorias acerca do patrimônio que 
a patrimonialização de um bem não deve se basear somente em sua materialidade ou nos atributos histórico-artísticos, mas principalmente nas 
possibilidades e potência em se fazer presente, em participar da vida cotidiana, na ressignificação permanente e cotidiana pela sociedade. Visto 
por esse aspecto, o patrimônio não é mais um dado material estático, pregresso e imóvel, mas dinâmico, que tem a potência de acompanhar a vida 
cotidiana que se impõe à sua existência. 

Para que esse significado seja apreendido, é necessário que se valorize e, principalmente, escute aqueles que fruem o objeto ou meio pa-
trimonializado, sem os alienar de suas memórias e identidade. Sob este aspecto, cabe explicitar acerca de tais conceitos: Memória e Identidade.

O estudo do austríaco Michael Pollak (1992) aborda os conceitos de memória de Pierre Nora e Halbwachs, entendidos como parte do fe-
nômeno social e coletivo. Em sua linha mostra que a memória é uma construção coletiva, que se submete às nuances do tempo, traduzindo-se e 
retraduzindo-se a todo instante. Dentro de sua explanação propõe três características que constituem a memória: os acontecimentos, que podem 
ser vividos pessoalmente, por tabela, ou seja, vivido pelo grupo como um todo, e que permanecem no imaginário, seja individual ou coletivo; os 
personagens que, tal como os acontecimentos, podem ser conhecidos pessoalmente ou ter sido conhecido pela comunidade na qual se inserem as 
memórias e, por último, os lugares, que se constituem como espaço de apoio à memória. A abordagem sobre lugares é primordial para o estudo 
presente, pois é através da concepção de lugar presente na comunidade do Veloso que poderemos compreender suas relações de fruição tanto com 
o bairro quanto com a cidade, de modo a perceber como este local lhes pertence e lhes parece.

Com base nesse conceito de memória, estabeleceu-se que esta seria extraída da experiência, ou seja, que a memória do bairro seria traduzi-
da na lembrança dos idosos da localidade, relacionando a memória coletiva à memória individual, percebendo que ambas se influenciam e que a 
primeira contribui para a construção da segunda. Porém, não seriam somente os idosos os que participariam do desenvolvimento dessa narrativa. 
Decidiu-se por incluir no processo de descoberta das lembranças os mais jovens, crianças, para que pudessem se conectar à concepção tradicional 
do local onde moram ao mesmo tempo em que o constroem com suas próprias experiências e ações. Conforme as trajetórias foram se delinean-
do, diversos cenários memoriais se expuseram, como histórias individuais que desembocavam em eventos públicos e comunitários, assim como 
realizações externas tinham impacto sobre o indivíduo que dividia as memórias. Esses registros foram possíveis graças aos questionamentos das 
crianças, que utilizaram de sua curiosidade para elaborar os roteiros e fizeram perguntas que traziam narrativas e que também dialogavam com o 
presente. Perguntas como “De que você brincava quando criança?” ou “O que mais lhe marcou no bairro?” despertavam análises diacrônicas que 
comparavam o que se tem com o que se tinha. 

A memória também colabora para a determinação de outro conceito definido por Pollak: a identidade. Delinear uma identidade dos mo-
radores permite traçar alguns aspectos sobre a identidade do local e o seu pertencimento. Sobre este conceito, Pollak (1992) coloca que possui 
elementos definidores de sua concepção: a unidade física, sendo ela o próprio corpo do narrador, mas também as fronteiras que definem os grupos. 
No caso específico do bairro São Cristóvão - Veloso a própria nomenclatura admite diferentes definições sobre a espacialidade. O bairro São Cris-
tóvão tem uma determinação bastante diferente do Veloso. O segundo termo é constantemente utilizado como mais abrangente fisicamente, sendo 
alguns bairros vizinhos chamados de “Veloso de baixo” e “Veloso de cima”, enquanto São Cristóvão é como um nome oficial, que define somente 
o espaço mais reduzido onde o poder público o definiu. Não era incomum ouvir os entrevistados dizerem que moravam no Veloso, mas não no
São Cristóvão e sim na Água Limpa, por exemplo, que é o nome oficial do bairro vizinho. Essa fronteira incerta também define a identidade do
grupo que habita o local. Outro aspecto interessante que Pollak (1992) enfatiza se refere à coerência entre os diferentes elementos que compõem o
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indivíduo e seu grupo, que acabam por formar uma característica comum entre estes elementos. Essa coesão entre as partes constrói a identidade 
dos indivíduos em referência ao coletivo, ou seja, o indivíduo se molda através da referência de terceiros, ao aceitar, admitir, negociar e ser credi-
bilizado pelo grupo em que vive. 

A partir do reconhecimento das noções de Memória e Identidade estabelecem-se meios de apreensão e compreensão do funcionamento des-
tas noções. Várias são as metodologias utilizadas para essa apreensão, porém, como já vimos anteriormente, o presente estudo valeu-se da História 
Oral para conceber esta análise. Surgida com a invenção do gravador, a História Oral tem como intencionalidade primordial o registro e o resguar-
do de memórias e lembranças de personagens que fazem e fizeram parte da História e dos lugares. Inicialmente, seu foco seria nas grandes figuras, 
porém com o passar dos anos 1960, com sua ânsia pela representatividade e pela concepção da História não mais como uma e sim múltipla, houve 
uma corrida pela busca de outras histórias, alternativas que contassem com outras visões os eventos que montavam a História oficial (ALBERTI, 
2013). Este método não se dá só pela gravação de uma fala, mas entende esta gravação como uma fonte passível de análise da realidade por si 
mesma. Em razão disso, o meio físico de gravação (a fita, o áudio, o CD, o DVD, etc.) também é preservado enquanto testemunho de um evento 
histórico. Neste estudo, acabamos por realizar uma simbiose entre a História Oral e a elaboração do assunto através de roteiros semi-estruturados 
baseados nos modelos de Triviños (1987), que visava a análise qualitativa dos dados obtidos. Fez-se o trabalho, portanto, dividido em duas partes: 
a primeira foi a elaboração de um roteiro semi-estuturado como forma de guiar minimamente as perguntas que seriam feitas pelas crianças aos 
idosos. Elas seriam as entrevistadoras e elaborariam as perguntas, que foram mais objetivas. Porém, houve primeiramente uma definição mínima 
de caminhos que elas deveriam seguir, como perguntas sobre a profissão, sobre a concepção que o entrevistado possuía do bairro e da cidade, sem 
que eles se sentissem presos a estes questionamentos, podendo desenvolver as perguntas que quisessem7. As questões que surgiram foram diretas 
e simplificadas, destoando um pouco da conduta geral da História Oral que mais dialoga do que questiona. Ainda assim, por serem amplas, as 
questões deram margem ao desenvolvimento e envolvimento com a resposta por parte dos entrevistados. Através de ambos os métodos, acaba por 
se confirmar a ideia de Pollak que traça a História Oral como produtora de representações, não constituinte do real. Cada um dos entrevistados 
possuía sua versão do bairro e da cidade. 

Outro aspecto que salta aos olhos é o momento em que Pollak (1992) aborda o estranhamento dos entrevistados em contar a própria vida. A 
História Oral visa evidenciar as histórias de cada um, tratando-as como parte importante da narrativa. Porém, não era incomum abordar um idoso 
e ele alegar que não tinha nada a dizer, que não sabia de nada sobre o bairro ou sobre a cidade, mesmo morando ali praticamente desde nascido. 
Pollak considera que falar da própria experiência não é natural, nem sequer é confortável, já que é comum que se pense que quem dá entrevistas 
são as pessoas mais conhecidas ou “mais importantes”. Alguns dos abordados sempre apontavam outros idosos que diziam ser mais conhecedores, 
mais falantes, mais extrovertidos, ou que teria coisas “mais relevantes” a serem ditas. 

 Conclusão 

Através do trabalho extensionista do IFMG - Campus Ouro Preto que dá origem a esse artigo, intitulado “Diálogos sobre o Patrimônio Cul-
tural” buscamos apreender como funciona a interação entre a comunidade do Veloso, em Ouro Preto, com a urbe patrimonializada, compreenden-
do sua vivência e apropriação, bem como suas manifestações sociais, para que a partir de sua análise, possam ser pensadas melhores alternativas 
de preservação em conjunto com seus habitantes, os sujeitos que fruem o objeto preservado.

Portanto, pretendemos trazer estes diálogos realizados durante a pesquisa extensionista, para compreender as dinâmicas existentes na cida-
de patrimonializada de Ouro Preto e colaborar com a representatividade comunitária dentro das discussões acerca do patrimônio urbano. 
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O QUILOMBOLA BRASILEIRO E SUAS TERRAS
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Resumo

A estreita relação da identidade quilombola com seus territórios, tal como sua ancestralidade são fundamentais para a manutenção da sua cultura, 
dos saberes e do meio ambiente que garantem o modo de vida e a economia familiar. O presente artigo discorre sobre os conceitos de “quilombo” 
e de “território” e os enfrentamentos na esfera legal que ainda questionam a legitimidade das comunidades remanescentes quilombolas.  As in-
vestigações deste estudo se apoiaram em análises teóricas publicadas, e legislação brasileira vigente sobre o tema discorrido, afim de esclarecer a 
realidade dos remanescentes quilombolas na contemporaneidade entendendo este grupo étnico como protagonistas de luta e resistência, além de 
desmascarar-se um déficit do Estado perante as ações sociais e os direitos civis desses grupos. 

Palavras-chave: Quilombola, Quilombo, Território, Patrimônio, Identidade.

Abstract

The close relationship of the quilombola identity with its territories, as well as its ancestry, are fundamental for the maintenance of its culture, 
the knowledge and the environment that guarantee the way of life and the family economy. This article discusses the concepts of “quilombo” and 
“territory” and the legal confrontations that still question the legitimacy of quilombola remnant communities. The investigations of this study were 
based on published theoretical analyzes and current Brazilian legislation on the topic discussed, in order to clarify the reality of the remaining 
quilombolas in contemporary times, understanding this ethnic group as protagonists of struggle and resistance, in addition to unmasking a state 
deficit before the social actions and the civil rights of these groups.

Keywords: Quilombola, Quilombo, Territory, Heritage, Identity.

1. Introdução

As dificuldades enfrentadas pelas comunidades negras no Brasil, e toda a problemática fundiária, apesar de antigas, adquirem maior visi-
bilidade na atualidade. No tempo do presente estudo, acontecimentos na esfera legal sobre as “comunidades quilombolas”, tem estado em pauta 
dentro das discussões do Congresso Nacional, fazendo com que o assunto seja amplamente discutido.

Visto a gama de informações sobre as questões “quilombola” e a urgência da compreensão sobre termo, o discorrimento que segue tem a 
intenção de se fazer entender com maior clareza o que eram os “quilombos”, quem são os “quilombolas e quais as relações com suas respectivas 
terras.

Tal esclarecimento será feito pela conceituação dos protagonistas da temática (quilombo e território) e explanação de como eles se unem no 
cotidiano, seguido de apanhado sobre a situação legal das comunidades quilombolas no presente momento.

1  Arquiteto Urbanista –  Email:ciromartinsarq@gmail.com
2  Arquiteta Urbanista –  Email:arq.parreiras@gmail.com
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2. Materiais E Métodos

O presente estudo foi oriundo de pesquisas às análises teóricas publicadas (artigos científicos, livros e dissertações). As investigações 
científicas se apoiaram em tal pesquisa, recolhendo as informações sobre o tema e as organizando de forma a responder as questões levantadas 
(FONSECA, 2002).

Junto à revisão das bibliografias citadas, serviu também como embasamento, a legislação brasileira vigente sobre o tema discorrido. Notí-
cias e publicações das leis, decretos e demais documentos legais de consulta pública.

3. Referencial Teórico

3.1. O Quilombo

Para conceituação de “quilombo” que começa em meados do século XVI (JÚNIOR, 2008) e se estende até a atualidade, deve-se compreen-
der o termo em sua forma inicial. Os quilombos eram os grupos de resistência de escravos “fugidos” de seus senhores3 (GAMA, 2010). Como 
explicita Leite (2000), a definição de quilombo de acordo com o Conselho Ultramarino Português de 1740 é: “toda habitação de negros fugidos 
que passem de cinco, em parte desprovida, ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles”. Essa formação de quilombos 
constituiu nova territorialidade, que permitiu a reconstrução da sobrevivência física e cultural dos negros fugidos (CARRIL, 2006, p. 61). Esses 
grupos se formaram por grande parte do território nacional, sendo o mais famoso deles o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, 
Alagoas. 

Mesmo com a abolição da escravatura, em 1888, tais agrupamentos continuaram a existir e, além disso, novos agrupamentos semelhantes 
se formaram com ex-escravos, ausentes de condições sociais e econômicas mínimas dentro da sociedade formal. Apesar destes novos grupos não 
servirem como resistência a escravidão, serviam como coletividade contributiva para a sobrevivência e para o resgate cultural e religioso da terra 
natal (GAMA, 2010).

Os textos constitucionais contemporâneos, em sua maioria, se referem ao quilombola atual como “remanescente quilombola”, ou “rema-
nescente de quilombo”, fato que gera uma abertura para interpretações mais livres sobre quem é o quilombola: o negro diretamente descendente 
de um escravo ou ex-escravo ou qualquer negro que vive da cultura afro-brasileira em comunidades que se reconhecem como remanescentes da 
resistência.

Na constituição federal brasileira promulgada em 1988, no art. 68 o termo “quilombo” passa a ter maior visibilidade ao ser referido ao termo 
de que: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo 
o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.” (ALMEIDA, 2002).

Como esclarece Leite (2000), para elucidar o significado do quilombo na contemporaneidade, deve-se identifica-lo como forma de organi-
zação, de manutenência do espaço conquistado e de muita luta. E ainda em suas palavras:

A expressão “comunidade remanescente de quilombos”, no início do processo constituinte, era pouco conhecida. Ela passou a ser veiculada no 
Brasil principalmente no final da década de 1980 para se referir às áreas territoriais onde passaram a viver os africanos e seus descendentes no 
período de transição que culminou com a abolição do regime de trabalho escravo, em 1888. Além de descrever um amplo processo de cidadania 
incompleto, veio também sistematizar um conjunto dos anseios por ações em políticas públicas visando reconhecer e garantir os direitos territoriais 
dos descendentes dos africanos capturados, aprisionados e escravizados pelo sistema colonial português.

Nascimento (1985), contempla que o quilombo faz parte de uma gama de formas de resistência que os negros mantiveram durante a his-
tória, representando uma luta árdua pela manutenção das identidades histórica e pessoal. Todas estas formas de resistência, que também mostra a 
capacidade de organização podem ser compreendidas como a história do negro no Brasil.

3.2. O Território

Ao conceituar e entender melhor o significado de território, buscamos na Geografia, em sua vertente fenomenológica, o aporte teórico para 
tal.

3  Grupo de indivíduos, predominantemente masculino, que tem direito de propriedade sobre indivíduos de grupo étnico escravizado. (CUNHA, 2005)
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O território é um espaço de identidade ou pode se dizer que é um espaço de identificação. O sentimento é a sua base e a forma espacial importa 
muito pouco, pois esta pode ser variável. O território pode mesmo ser imaginário e até mesmo sonhado. E, é a partir deste imaginário, deste sonho 
que sua construção tem início. (MEDEIROS, 2009)

Como argumenta Soja (1971), a territorialidade humana é uma ocorrência comportamental e que possui variações em sua forma e função 
estrutural, geograficamente e historicamente. Tal como as fronteiras que demarcam o território como espaço delimitado, que “devem ser avaliadas 
em perspectiva histórica, pois podem não coincidir necessariamente com linhas precisas na superfície da Terra.”

Cuetos (2011) ressalva que a valorização cultural do território é essencial para estimular a confiança da comunidade. Tal valor é dado evi-
denciando a singularidade dos seus recursos, possibilitando assim o desenvolvimento econômico. O objetivo final é a qualidade de vida, que tem 
como dimensão a globalidade do território e seus habitantes e como método as estratégias territoriais e gestão dos recursos patrimoniais.

De acordo com Saquet (2013), a partir dos anos 50-70, identifica-se quatro linhas de abordagem do território:

Econômica, que é analisado numa esfera material como espaço de produção e de circulação de bens;

Política e cultural, que se estabelecem a partir dos fluxos e dinâmicas sociais numa esfera imaterial e simbólica;

Geopolítica, que se refere ao estado-nação e que se determina a partir de fronteiras fixas determinadas;

Sustentabilidade ambiental e desenvolvimento, que ganha força a partir dos anos 90, e que trata das relações com o meio ambiente.

Todos esses componentes descritos por Saque (2013) derivam da relação entre Espaço e Poder, onde há um entendimento do ambiente 
como um palco, no qual os atores sociais desenvolvem seus papeis que são definidos a partir das relações de Poder que constroem o significado do 
território e influenciam na formação de uma identidade unificada e compartilhadas. A trama de relações - formadas pelas comunicações, relações 
de poder e identidade, é indissociável, multitemporal e multiescalar.

3.3. O Território Quilombola

Atualmente o Brasil possui 2.500 (duas mil e quinhentas) comunidades quilombolas certificadas, de acordo com a Fundação Palmares4. 

Nacionalmente, existem diferenças de luta e dificuldades sistêmicas para as comunidades quilombolas rurais e as comunidades que estão 
inseridas em meios urbanos. Enquanto no meio rural, a problemática gira em torno dos procedimentos de titulação de terras; no meio urbano, as 
lutas são carregadas de toda a complexidade e heterogeneidade da vida citadina, em grande parte inseridas em espaços marginalizados e de peri-
feria. (OLIVEIRA, D’ABADIA, 2015).

De acordo com IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) as Comunidades Remanescentes Quilombolas desenvolvem-se tendo 
como referência central o território – espaço coletivo e indivisível – ocupado por meio de regras consensuais aos diversos grupos familiares que 
compõem as comunidades, cujas relações são orientadas pela solidariedade e pela ajuda mútua.

A clara relação fenomenológica entre o quilombola e seu território, tal como sua cultura e ancestralidade, que pode ser tratada como indis-
sociável (CARVALHO; LIMA, 2013) é uma conexão, forte e inerente, que se expressa nas chamadas “terras de uso comum”. Essa expressão diz 
respeito à coletividade da terra na forma do poder, na diversidade do repertório de significações dado ao uso da mesma. A relação do quilombola 
com o território é entendida na pluralidade da apropriação dos recursos naturais que são “utilizados segundo uma variedade de formas, entre o uso 
e a propriedade, e entre o caráter privado e o comunitário, perpassadas por fatores étnicos, relações de parentesco, e acompanhadas da cooperação 
e da coparticipação”. A unidade familiar se mostra um elemento essencial, dando autonomia ao sistema de produção e criando cooperação entre 
os grupos em formato de famílias (ALMEIDA, 2002).

Segundo o INCRA (2017), a caracterização do território quilombola:

 ...abrange não só a assim chamada ocupação efetiva atual, mas também o universo das características culturais, ideológicas, valores e práticas 
dessas comunidades. Assim sendo, um território se constitui a partir de uma porção específica de terra acrescida da configuração sociológica, geo-
gráfica e histórica que os membros da comunidade construíram ao longo do tempo, em sua vivência sobre a mesma.

Completando e concordando com Queiroz (2012):

4  Fundação Cultural Palmares é uma entidade pública brasileira vinculada ao Ministério da Cultura, instituída pela Lei Federal nº 7.668, de 22 de agosto de 1988, 
voltada para promoção e preservação da arte e da cultura afro-brasileira.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1988
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Podemos definir Território Quilombola como lugares etnicamente/racialmente diferenciados e que se constituem a partir do entrecruzamento das 
dimensões políticas, cultural e econômica. Trata-se ainda, de território nos quais as relações e as fronteiras se estabelecem através de aspectos 
materiais e imateriais.

A manutenção do território quilombola tem impacto direto no meio ambiente, na economia familiar, e na construção de uma identidade 
étnica que depende das relações com a terra, o parentesco, a ancestralidade, as tradições e as práticas culturais próprias, como descreve Versiani 
(2008). É através de uma identidade étnica e cultural que as comunidades quilombolas estabelecem um contrapoder aos processos de dominação e 
subjugação por quais passam os povos negros como cita Queiroz (2012). As ações de poder autônomo, de reconhecimento e titulação de “Comu-
nidade Remanescente Quilombola”, transforma o território em local de luta e resistência, e permite outras perspectivas que garantam o resgate da 
cultura étnica e dos direitos civis muitas vezes negligenciados as comunidades negras.

3.4. Legislação E Questões Atuais Sobre As Comunidades Quilombolas

Tal como discorre Gama (2010), o art. 68 do ADCT5 (já citado anteriormente) é a única parte que contém citação direta sobre as comu-
nidades quilombolas e suas terras, deixando a suposta noção de que o assunto foi quase “esquecido” entre os 70 artigos do documento. Além do 
desfavorecimento da breve citação, o sentido e interpretação modesta que a mesma criou poderia ser melhor previsto já no bojo do texto cons-
titucional, que além de reconhecer a participação da cultura afro-brasileira como “grupo participante do processo civilizatório nacional”6, trata 
como patrimônio cultural brasileiro “os bens de natureza material e imaterial” referentes à identidade destes grupos7, e garante a preservação dos 
“documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos”.8

Após a data de 1988, a questão das comunidades quilombolas retornou à alguma pauta nacional somente em setembro de 2001, com o 
Decreto nº3.9129 assinado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Com a finalidade de regulamentar a identificação das comu-
nidades quilombolas, com registro das terras ocupadas por elas – competência nomeada à Fundação Cultural Palmares.10

Em novembro de 2003, assinado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), foi sancionado o Decreto nº4.88711, que revogou o 
Decreto nº3.912 e normatizou uma iminente garantia do direito quilombola. O documento se embasa no art. 68 do ADCT, atribui uma importância 
maior à regulamentação das terras juntos aos registros das comunidades, e compete ao INCRA tais regulamentações12.

O §1º do art. 2º do Decreto nº4.887 atribui a caracterização de “remanescente de quilombo” às próprias comunidades, que atestariam o fato 
mediante “autodefinição”. A Fundação Cultural Palmares, neste decreto, fica incumbida de expedir as certidões de autodefinição baseadas em seu 
cadastro geral.

Um ano após a sanção do Decreto nº4887, o PFL13 (com apoio da bancada ruralista) abriu uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI 
3239) contra o decreto, mais especificamente contra o autoreconhecimento das comunidades. 

Anterior ao início do julgamento da ação (apenas em 2012), ainda em 2007 (início do segundo mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva), sancionou-se o Decreto nº604014, que além de definir políticas de desenvolvimento, instalou oficialmente definições de termos importantes 
para a preservação da identidade cultural tradicional, como “povos e comunidades tradicionais” e “territórios tradicionais”.

A ação chegou para julgamento ao Supremo Tribunal Federal em 2012, e após um voto a favor da inconstitucionalidade do decreto, foi 
suspenso por pedido de vistas15 até 2015, quando houve outro voto, desta vez pela validade do decreto. O primeiro voto, contra o decreto, aplicou 
como argumento, a tese do “marco temporal”.

De acordo com Pergorari, (2017), o marco temporal da ocupação “estabelece que as terras indígenas serão aquelas nas quais houve efetiva 
5  O ADCT, é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal Brasileira de 1988. “Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos 
quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.”
6  Constituição Federal Brasileira, Título VIII, Capítulo III, Seção II, Art. 215, § 1º: “O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-
brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.”
7  Constituição Federal Brasileira, Título VIII, Capítulo III, Seção II, 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...”
8  Constituição Federal Brasileira, Título VIII, Capítulo III, Seção II, Art. 216, § 5º: “Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências 
históricas dos antigos quilombos.”
9  O Decreto nº3.912: regulamentava “as disposições relativas ao processo administrativo para identificação dos remanescentes das comunidades dos quilombos e 
para o reconhecimento, a delimitação, a demarcação, a titulação e o registro imobiliário das terras por eles ocupadas.”
10  O Art. 1º do Decreto nº3.912: “Compete à Fundação Cultural Palmares - FCP iniciar, dar seguimento e concluir o processo administrativo de identificação dos 
remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como de reconhecimento, delimitação, demarcação, titulação e registro imobiliário das terras por eles ocupadas.”
11  O Decreto nº4.887: “regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes 
das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”
12  O Art. 3º do O Decreto nº4.887: “Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 
a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência 
concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
13  O Partido da Frente Liberal foi um partido político brasileiro fundado em 1985 e extinto formalmente em 2007, quando seus integrantes formaram o partido 
Democratas como sucessor.
14  O Decreto nº4.887: “Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.”
15  O “pedido de vistas” é um mecanismo de retirada de um processo da pauta de julgamento da Corte, que os ministros do Supremo Tribunal Federal tem a sua 
disposição. O intuito do instrumento é dar tempo para o aprofundamento no tema pelo julgador antes do seu voto.
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ocupação, pelas populações indígenas, na data da promulgação da Constituição (05 de outubro de 1988)”, e tal conceito foi usado neste cenário 
para as comunidades quilombolas.

Em novembro de 2017, ocorre outro voto a favor da validade do decreto, porém com a condicionante do uso do “marco temporal” em sua 
aplicação. Ainda no mesmo ano, o Ministério Público e a ONU se manifestaram publicamente contra a aplicação do “marco temporal”, e um novo 
pedido de vista foi efetuado, suspendendo novamente o julgamento.

Em fevereiro de 2018, a ADI 3239 foi considerada improcedente, com maioria de votos no Supremo Tribunal Federal, garantindo, com isso, 
a titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades quilombolas.16

4. Considerações Finais

A denominação de quilombola não se resume ao passado direto dos seus progenitores, entendendo que a cultura é algo vivo e mutável, que 
o grupo é uma junção da história herdada, dos costumes, conformação social, religiosidade e relação forte e inerente com suas terras. Assim como
o território do quilombola não significa somente o terreno, o solo, e sim uma relação de reciprocidade para as relações naturais e vínculo com sua
identidade e sua família, há uma variação da cultura entre os grupos étnicos, entendendo que as suas terras possuem características específicas que
variam de lugar para lugar, tornando cada comunidade excepcional dentro dos seus hábitos e saberes que são geralmente transmitidos de forma
oral.

Os questionamentos sobre o significado do “remanescente de quilombo” na esfera da legislação nacional – que ainda questionam a legi-
timidade de uma cultura que faz parte da formação do próprio país, mostram o quanto a leviandade sobre o tema influencia na preservação da 
identidade afro-brasileira. Ainda no ano do presente estudo, se desenvolvem discussões em altas instâncias nacionais sobre o direito das mais de 
2.000 comunidades quilombolas espalhadas pelo território nacional17. 

Ao entender como o assunto dos quilombolas é tratado na atualidade, desmascara-se uma enorme falha com este grupo étnico perante as 
ações sociais e os direitos civis aos quais sua história deveria reconhecer. Como descreve Oliveira (2015) “o reconhecimento do Estado brasileiro 
da existência das comunidades quilombolas não garantiu que seus direitos, principalmente aqueles ligados a terra e/ou moradia, fossem aca-
tados”. Caracterizando essas comunidades ainda como grupos de resistência que tem grande caminho a percorrer em prol de políticas públicas e 
inclusivas que garantam a permanência digna das mesmas. 
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PATRIMÔNIO IMATERIAL TOQUE DOS SINOS DE SÃO JOÃO DEL-REI: TRANSFORMAÇÕES E 
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Resumo

 Pensar o patrimônio imaterial no contexto de distintas comunidades é um fenômeno cada vez mais urgente e necessário para a compreensão de 
um determinado cenário. Nessa conjuntura, refletir sobre as implicações do patrimônio para os sujeitos envolvidos bem como suas nuances é o 
que o artigo em questão se propõe a fazer. Como objetivo geral buscou-se compreender as transformações ocorridas no toque dos sinos de São 
João del-Rei/MG após o registro como patrimônio imaterial. E para isso, pretende-se verificar os impactos do registro do toque dos sinos como 
patrimônio imaterial, averiguar as implicações da manutenção desse patrimônio, bem como identificar as perspectivas futuras da prática para os 
sineiros. A metodologia desse estudo baseou-se na pesquisa qualitativa, tendo como instrumentos de coleta de dados as entrevistas semiestrutura-
das com 06 sineiros da cidade. Como resultados, para os depoentes o registro como patrimônio imaterial do oficio de sineiro e toque dos sinos de 
são João del-Rei além de contribuir para a manutenção e preservação dos sinos e torres das igrejas, facilitou a perpetuação da prática na cidade, 
uma vez que antes do registro haviam campanários ausentes de sinos e uma quantidade considerável de sinos  rachados inviabilizando o ofício. 
Em contrapartida, alguns acreditam que o registro não contribuiu para a melhoria nas condições de trabalho do sineiro, os entrevistados acredita-
vam que esse processo contribuiria para valorizar tanto o objeto sino quanto o sineiro. Embora o trabalho como sineiro na cidade atualmente seja 
formalizado, garantindo alguns direitos trabalhistas, os depoentes alegam que muitas melhorias ainda precisam ser feitas, sobretudo relacionados 
à insalubridade e periculosidade. A pesquisa constatou ainda, que a perpetuação do oficio de sineiro da cidade está além do processo de registro 
imaterial, o qual mesmo tendo contribuído para a manutenção da prática, é o sineiro movido por paixão e devoção o principal transmissor e deten-
tor do saberes e fazeres do oficio. 

Palavras-chaves: Patrimônio imaterial; Toque dos sinos; São João del-Rei.

1. Introdução

São João del-Rei cidade de Minas Gerais conhecida como a “Terra onde os sinos falam”, pelo fato de contemplar a prática do toque dos
sinos existente desde o período colonial, presente até hoje no cotidiano da cidade. E diante disso, desde 2009 que o toque dos sinos e o ofício de 
sineiro são registrados como patrimônio imaterial pelo IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tendo sido a população 
são-joanense quem solicitou o registro desse bem, na tentativa de preservar a prática, conforme alega o instituto:

[...] foi de São João del-Rei que partiu a demanda para o seu reconhecimento e nessa cidade as condições de produção, circulação e reprodução 
dessa tradição cultural são peculiares, especiais, sem paralelo nas demais cidades inventariadas ou em tantas outras no próprio estado de Minas 
Gerais e no restante do país. (IPHAN, 2009, p. 5).

Essa expressão cultural foi registrada como patrimônio ao lado de oito cidades mineiras, a saber: Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, Con-
gonhas do Campo, Diamantina, Sabará, Serro e Tiradentes.Naquele ano, iniciou-se a investigação do bem cultural toque dos sinos, tendo como 
referência a cidade de São João del-Rei, devido ao fato de apresentar um vasto e diversificado repertório e ser a cidade de maior recorrência e 
perpetuação da prática:

1  O trabalho em questão é fruto da pesquisa intitulada: “Entre festejos e ofícios: Um olhar acerca das manifestações culturais do Toque dos Sinos de São João del-Rei/
Minas Gerais” realizada no contexto do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares do Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais e contou com o apoio 
da agencia de fomento Capes. 
2  Doutoranda e Mestre em Estudos interdisciplinares do Lazer – UFMG; Especialista em Gestão de Políticas Públicas – UNICAMP; Bacharel em Turismo – UFMG. 
E-mail: joycekimarce@hotmail.com
3  Professor dos Cursos de Graduação em Educação Física EEFFTO/UFMG; Professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares do Lazer EEFFTO/
UFMG; e Professor do Mestrado Profissional Educação e Docência FaE/UFMG. Possui Mestrado em Educação pela FaE/UFMG e Doutorado em Educação pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. E-mail: dbortoli@eeffto.ufmg.br

http://www.iphan.gov.br/
mailto:joycekimarce@hotmail.com
mailto:dbortoli@eeffto.ufmg.br
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A inexistência de informações sistematizadas sobre o tema em outras localidades instou a instituição a decidir pela necessidade de um estudo cir-
cunstanciado sobre essa forma de expressão em um território cultural ampliado. Afinal, assim como toda e qualquer prática cultural, o toque dos 
sinos extrapola, especialmente por sua dimensão sonora, quaisquer fronteiras político-administrativas estabelecidas arbitrariamente pelos homens. 
(IPHAN, 2009, p. 4-5).

Ao longo da investigação o instituto constatou alguns aspectos em comum nas cidades pesquisadas como forma de legitimar a ampliação 
da pesquisa. Nesse sentido o IPHAN destaca cinco similaridades de caráter histórico:

Em comum a essas nove cidades temos (1) seu processo de constituição que remonta à atividade mineradora desenvolvida durante o período colo-
nial naquela região, associada à forte presença, nesse mesmo período histórico, (2) da mão de obra escrava o que se constitui num dos elementos 
conformadores daquela sociedade e da expressão dos toques dos sinos. Outro elemento comum às cidades inventariadas, mas não exclusivo, é o 
(3) estabelecimento de associações religiosas formadas por leigos nessas vilas, que se responsabilizaram pelos ofícios litúrgicos oferecidos à po-
pulação e, dentre esses ofícios, o de tocar os sinos; esses sodalícios foram e permanecem hoje, em algumas dessas cidades, como os responsáveis
pela manutenção da prática sineira. O Barroco (4) é igualmente um elemento comum e marcante nas cidades selecionadas, não apenas como estilo
artístico, litúrgico e para-litúrgico, mas como visão de mundo. Um último elemento (5) a ser acrescentado a estes é o destaque dado à música nas
cidades inventariadas como em tantas outras cidades mineiras. (IPHAN 2009, p.10-11).

O toque dos sinos consiste em uma prática em que o sineiro sobe nas torres das igrejas e realiza inúmeros toques no objeto sino, sendo 
grande parte deles de influencia de matriz cultural africana. São tocados nas diversas festividades religiosas da cidade, onde cada festejo tem um 
toque e momentos específicos, além disso, há aqueles toques que comunicam informações e novidades para a população local. Um exemplo disso, 
refere-se quando os sineiros subiram nas torres e tocaram em uníssono o anuncio do registro de patrimônio imaterial em 2009. 

O ofício de sineiro se inicia cedo, em torno de 7 ou 8 anos as crianças já estão aprendendo a arte do sino. Além de inúmeras crianças e jo-
vens na cidade que já estão aprendendo a profissão voluntariamente, os sineiros também transmitem para seus filhos, netos sobrinhos, sendo um 
ofício predominantemente masculino. A aprendizagem é passada de geração em geração e é feita por meio da observação e prática constante, e 
requer ainda habilidade e técnica.

Nesse sentido, o toque dos sinos é uma prática que está intimamente ligada às festividades religiosas da cidade, onde o sineiro mantém uma 
relação de afeto e de devoção pelo ofício, sendo o principal detentor dos saberes e fazeres do ofício.

A partir do panorama apresentado, o artigo em questão propõe compreender as transformações no toque dos sinos da cidade após o registro 
como patrimônio imaterial e suas implicações.

2. Objetivos

Objetivo Geral

Compreender as transformações ocorridas no toque dos sinos de São João del-Rei/MG após o registro como patrimônio imaterial.

Objetivos Específicos

• Verificar os impactos do registro do toque dos sinos como patrimônio imaterial;
• Averiguar as implicações da manutenção desse patrimônio;
• Identificar as perspectivas futuras da prática para os sineiros.

3. Metodologia

A metodologia desse estudo baseou-se na pesquisa qualitativa, a qual de acordo com Turato (2003) esse tipo de abordagem contribui para
a valorização do sujeito pesquisado, considerando a subjetividade de cada um e o contexto no qual está inserido, bem como as mudanças internas 
e externas. 

Então, pesquisar qualitativamente consiste em “uma maneira de entender fenômenos sociais” (ALONSO, 2016, p.9) e para isso a obser-
vação se faz importante. Nesse sentido, a presente investigação dividiu-se em duas etapas para a coleta de dados. Na primeira etapa foi realizada 
entrevista semiestruturada com os sujeitos da pesquisa, a qual mescla:
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[...] perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto 
de questões previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador deve ficar atento 
para dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo perguntas adicionais para elucidar questões que 
não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema ou tenha dificuldades com ele. (BONI; 
QUARESMA, 2005, p.75).

Dessa maneira, foi possível discorrer sobre o assunto com os entrevistados de maneira informal, similar a uma conversa, chegando assim às 
informações necessárias para se obter o objetivo aqui contemplado. Tal entrevista foi realizada com 06 sineiros de São João del-Rei responsáveis 
por tocar sinos frequentemente na cidade. A segunda etapa baseou-se na observação do ofício de sineiro são-joanense, essa etapa é similar àquela 
apresentada por Alonso (2016, p.71) acerca da observação participante: “onde o pesquisador procura recolher e registrar os fatos da realidade sem 
a utilização de meios técnicos especiais, ou seja, sem planejamento ou controle”, como forma de conhecer a prática no cotidiano do sineiro, essa 
etapa a pesquisadora acompanhou uma das festividades da cidade se inserindo no universo dos sujeitos pesquisados.

Cabe destacar ainda, duas questões, primeiramente por se tratar de uma pesquisa com sujeitos foi preciso obter a aprovação do COEP – Co-
mitê de Ética em Pesquisa para sua continuidade, e a segunda questão refere-se a identidade dos entrevistados tendo sido mantida em sigilo como 
forma de preservação da imagem. Sendo assim, antes da coleta dos dados, os depoentes concordaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido. 

Os dados coletados foram analisados por meio da análise do discurso, procurando compreender as narrativas dos sujeitos no contexto his-
tórico em que fazem parte tanto influenciando quanto sendo influenciado por ele. Para Fiorin o discurso deve (1990, p. 177): 

[...] ser visto como objeto linguístico e como objeto histórico. Nem se pode descartar a pesquisa sobre os mecanismos responsáveis pela produ-
ção do sentido e pela estruturação do discurso nem sobre os elementos pulsionais e sociais que o atravessam. Esses dois pontos de vista não são 
excludentes nem metodologicamente heterogêneos. A pesquisa hoje precisa aprofundar o conhecimento dos mecanismos sintáxicos e semânticos 
geradores de sentido; de outro, necessita compreender o discurso como objeto cultural, produzido a partir de certas condicionantes históricas, em 
relação dialógica com outros textos.

Mediante a isso, ao analisar o discurso dos sineiros foi possível relacioná-lo com o contexto no qual estão inseridos bem como os sentidos 
daquele cenário para eles; permitindo assim, compreender as diversas transformações, desafios e as perspectivas futuras do objeto cultural pesqui-
sado e o papel do sineiro nesse processo. 

4. Referencial

A compreensão de patrimônio nos mais diversos estudos sobre a temática, apontam para um caminho repleto de bifurcações, ambiguidades,
contradições e críticas a dicotomia patrimônio material e imaterial, são algumas das questões que envolvem a temática.  Embora o presente artigo 
se proponha apresentar a noção da imaterialidade e materialidade patrimonial, o objeto pesquisado está circunscrito nestas duas perspectivas, en-
tretanto uma atenção especial é dada ao imaterial. Isso é devido ao que Rodrigues (2003) ressaltar acerca desse fenômeno, no Brasil e no mundo, 
desde o seus primórdios estar atrelado à valorização hierárquica dos bens tidos com materiais, sobre aqueles imateriais, sendo valorizado muitos 
anos antes. 

Para entender essa prerrogativa, faz-se necessário entender como tal termo é difundido e dicotomizado ao longo da história. A começar 
pelo contexto histórico levantado por Rodrigues (2003) referente à chegada de Portugal nas terras brasileiras, onde em 1808, ocorrem as primeiras 
iniciativas de viés patrimonial, denominados “lugares de memórias”, sendo estes representados pela Biblioteca Nacional e o Museu Nacional. E 
anos mais tarde em 1838 com a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e do Arquivo Nacional, os quais serviram como instrumentos 
para criar a história brasileira, além de reforçar a nacionalidade. (RODRIGUES, 2003).

Subsequente a isso foi somente a partir de 1910, que o patrimônio começou a entrar na pauta das discussões como um elemento a ser 
valorizado. Isso é devido à fragilidade nacional identitária e crise política que assolava o Brasil:

 A preocupação com o patrimônio histórico e arquitetônico foi muito posterior, iniciando-se na década de 1910, quando o país passava por uma 
crise política e de identidade. As expedições de Oswaldo Cruz e outros cientistas pelo Brasil haviam desnudado as diferenças e desigualdades entre 
o ‘‘sertão’’ e o ‘‘mar’’. Ao mesmo tempo, no caso do sul do país, a expressiva presença de imigrantes frequentando escolas, nas quais se ensinava
em suas línguas natais, parecia colocar em perigo a unidade brasileira, de fato ameaçada pelas disputas, então em pleno desenvolvimento, das
oligarquias estaduais pelo poder central. Outros fatores contribuíram para trazer a tona preocupações com a preservação da cultura brasileira; entre
eles, o crescimento do nacionalismo, a ampliação das cidades e a valorização da arte sacra colonial no mercado internacional. (RODRIGUES,
2003, p.19-20).

Esse cenário favoreceu a preocupação em valorizar o patrimônio brasileiro, e com isso os modernistas da década de 1920, como por exem-
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plo, Mário de Andrade, produziram pesquisas realizaram estudos com a finalidade de valorizar a arquitetura nacional:

 Foi no conjunto dos esforços realizados, em especial o dos intelectuais modernistas, de conhecer, compreender e recriar o Brasil, que se desen-
volveu a ideia de proteção ao patrimônio. Ela se efetivou no governo de Getúlio Vargas (1930-1945) que, ao consagrar, pelo Decreto n° 22.928, de 
12 de julho de 1933, a cidade Ouro Preto como “monumento nacional”, demonstrou conhecer o potencial simbólico dos bens culturais. (RODRI-
GUES, 2003, p. 20).

Assim, esse decreto, consistiu no primeiro passo efetivo por parte de um ato político que visava à proteção patrimonial. E posterior a isso, 
em 1937, o Decreto-lei nº 25: “Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueo-
lógico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.” 4 É assinado por Vargas, baseado no anteprojeto de Mário de Andrade, criando o primeiro órgão 
federal tendo como foco a preservação dos bens patrimoniais, o SPHAN - Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nesse decreto 
foi regulamentado o ato de tombamento5, um instrumento político para proteger os bens móveis e imóveis. (REZENDE, GRIECO, TEIXEIRA, 
THOMPSON, 2015; RODRIGUES, 2003).

Dentre as inúmeras ações de preservação realizadas pelo SPHAN, uma delas, diz respeito à proteção de monumentos caracterizados de 
“valor excepcional”, entre eles encontravam-se as obras do Barroco: 

Em 1916 o escritor Alceu Amoroso Lima e o advogado Rodrigo Melo Franco de Andrade viajam a Minas Gerais, anunciam a descoberta do bar-
roco e proclamam a necessidade de sua preservação. No mesmo ano, Amoroso Lima publica na Revista do Brasil o artigo Pelo Passado Nacional.6

Barroco movimento artístico do século XVIII, considerado a essência da brasilidade e, também, a produção material dos colonizadores, como 
antigos fortes, engenhos e igrejas. [...] constituiu-se desse modo, um conjunto de bens que, além de representar a história da nação, teve o sentido 
de representar o passado da arquitetura brasileira, manifestação cultural, que, a essa época, começava a se firmar. (RODRIGUES, 2003, p.21).

Como é possível notar, embora Rodrigues (2003) afirme que a manifestação cultural estava começando a ganhar espaço, o processo de va-
lorização e proteção do patrimônio esteve ao longo da história aliado a preservação dos bens materiais, representado, sobretudo por monumentos 
arquitetônicos, os bens imateriais ainda não apresentavam o mesmo reconhecimento. 

No decorrer dos anos, o SPHAN, transforma-se em IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional7. E com isso inúmeras 
ações de tombamento da arquitetura continuaram ocorrendo no país. Entretanto, somente no ano 2000, deram início aos registros de bens carac-
terizados por riqueza imaterial, por meio do Decreto nº 3.551 “Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial”. Mediante a isso se entende por 
patrimônio cultural imaterial:

Práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhe são as-
sociados – que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. (CON-
VENÇÃO PARA A SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL, 2003). 

No cenário brasileiro através do artigo 216 da Constituição de 1988 definiu-se o patrimônio cultural brasileiro como:

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.

Nesse sentido, o entendimento conhecido, fomentado e trabalhado nas políticas públicas refere-se a este expresso na constituição. Entre-
tanto, como é possível notar, os bens imateriais e materiais estão constantemente em sinergia, pois são os sujeitos os responsáveis por atribuir os 
mais diversos sentidos e significados aos objetos, onde o material aliado ao imaterial leva à valorização do patrimônio, ou seja, “são os valores, os 
significados atribuídos pelas pessoas a objetos, lugares ou práticas culturais que os tornam patrimônios”. (IPHAN, 2007, p.13)

Tal como Fonseca (2005, p.191) acredita que o patrimônio imaterial não é mera abstração em oposição ao material, “mesmo porque, para 
que haja qualquer tipo de comunicação, é imprescindível suporte físico. Todo signo (e não apenas os bens culturais) tem dimensão material (o 

4  Disponível em: https://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-Lei/Del0025.htm Acesso 17 de Novembro 2017.
5  “Principal instrumento jurídico até hoje aplicado para impedir a destruição de bens culturais, não implica a perda de propriedade do bem; a responsabilidade de sua 
conservação continua sendo do proprietário que é proibido de demoli-lo, de descaracterizá-lo ou, quando se trata de um objeto de arte, de retirá-lo dos limites do território 
nacional, sem prévia aprovação do órgão competente”. (RODRIGUES, 2003, p. 20).
6  Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1211 Acesso 17 de Novembro 2017.
7  O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN é o organismo federal responsável pela proteção do patrimônio material e imaterial brasileiro. 
Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/ Acesso 17 de Novembro 2017.

https://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-Lei/Del0025.htm
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1211
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canal físico de comunicação) e simbólica (o sentido, ou melhor, os sentidos) – como duas faces de uma moeda”. Nesse sentido, portanto, o patri-
mônio cultural é aqui reconhecido como sendo:

[...] a memória e o modo de vida da sociedade, compreendendo tanto elementos materiais como imateriais. Constitui-se como patrimônio cultural, 
o conjunto dos elementos para os quais se reconhecem valores que identificam e perpetuam a memória e referências do modo de vida e identidade
social. (MACHADO, DIAS, 2009, p.2).

5. Resultados

Após o registro como patrimônio imaterial, conforme já mencionado, o ofício de sineiro são-joanense sofreu algumas transformações, sob
essa perspectiva identificou-se nas narrativas dos sujeitos entrevistados que a maioria acredita que ocorreram mudanças. Um exemplo disso, diz 
respeito ao aumento na manutenção dos sinos:

Depois que virou patrimônio assim conserto e restauração de sino aconteceu sabe. Porque tinha igreja ai que os sinos tava muito ruim, entendeu? 
Tava assim que não daria nem pra poder ser usado, era muito sino rachado e ai foram arrumados, mas essa arrumação só aconteceu depois que 
virou patrimônio. (ESC).

A gente teve o conserto de muitos sinos, a manutenção dos sinos aumentou também, então pra parte material teve esse ganho né. (ESM).

Nos relatos acima, é possível notar que após o registro, de fato o objeto sino foi alvo de restauração e aumento na frequência da manutenção. 
Antes de ser patrimonializado, os sineiros alegam que havia uma quantidade considerável de sinos rachados, torres de igrejas ausentes de sinos, 
tais fatores, dessa maneira, acabavam inviabilizando a prática na cidade.

Concomitante a restauração dos sinos, a pesquisa constatou o protagonismo que a cidade começou a adquirir nesse cenário. Segundo o 
entrevistado ESF aumentou a procura de pessoas de outras cidades solicitando a realização de oficinas sobre os sinos, para serem apresentadas nas 
comunidades e em escolas locais das regiões vizinhas. O depoente alega ainda o interesse por parte da mídia em relação ao toque dos sinos e com 
isso favoreceu a elaboração de documentários e entrevistas sobre o toque dos sinos:

Ih minha filha depois que nossos sinos virou um bem imaterial, a procura aumentou demais da conta, as cidades vizinhas vieram procurar a gente, 
pra ajudar eles, pra eu fazer oficina nas escolas, nas comunidades. Até certificado eles deram. A televisão também começou a procurar a gente pra 
fazer documentário, pra entrevistar a gente. (ESF).

Assim, identificou-se nas narrativas de todos os entrevistados a visibilidade que São João del-Rei e o toque dos sinos obtiveram, especial-
mente no que se refere a popularização como a “Terra onde os sinos falam”. Os sineiros confirmam as inúmeras entrevistas dadas, os documentá-
rios, convites para darem cursos, palestras e oficinas nas escolas são-joanenses e nas demais cidades mineiras. O entrevistado ESF lembra ainda a 
criação de um aplicativo denominado “Som dos Sinos” criado para divulgar os principais toques das cidades que foram registradas. O sineiro ESF 
relata ainda, acerca do aumento da procura de cidades vizinhas, solicitando ajuda, com a intenção de resgatar o toque dos sinos de sua localidade, 
uma vez que perderam grande parte de sua tradição sineira:

As cidades vizinhas nossas perderam muita coisa, Ouro Preto, Mariana, Sabará. Tanto é que muitas vezes vem o pessoal de outras cidades entra em 
contato comigo para saber o que poderia ser feito para revitalizar os sinos da cidade. Eu sempre falo uma coisa que se perde minha filha, para você 
resgatar é muito difícil, você pode resgatar sim, mas é bem difícil e no sacrifício, porque vai depender de muitas pessoas pelo tempo que já passou 
isso não é fácil não. Mas eu tento ajudar, mas é muito difícil resgatar sabe. (ESF).

Além disso, foi possível notar ainda algumas pesquisas acadêmicas8 sobre o saber e fazer do oficio com a finalidade de registrar a prática, 
para além da pesquisa criteriosa realizada pelo IPHAN. Um avanço considerado significativo, dada a incipiência de pesquisas e estudos nessa área 
até os dias de hoje.

No que diz respeito às transformações para o sujeito sineiro, a formalização da profissão e alteração da nomenclatura na carteira de traba-
lho, o entrevistado (ESF) explica que antes a carteira era assinada como auxiliar de serviços gerais, após o registro como sineiro, sendo para ele 
uma das maiores conquistas, ter visto a profissão de sineiro em sua carteira, mas atualmente é sacristão o termo utilizado para se referir ao ofício. 
A valorização do sineiro enquanto principal detentor desse saber também foi uma das principais questões apontadas, contribuindo assim para a 
perpetuação da prática na cidade.

Por outro lado, após o registro, apesar do aumento na restauração de sinos, do interesse por parte da mídia e de outras cidades, citado pela 
maioria dos depoentes, como um fator de melhoria tanto para o toque dos sinos quanto para o ofício. O depoente ESM, não considera que tenha 
8  Tais como as pesquisas dos autores: Vanessa Borges Brasileiro e André Guilherme Dangelo.
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ocorrido uma mudança significativa na profissão em si que beneficiasse o sineiro, sobretudo nas questões trabalhistas. Ele aponta dois aspectos que 
o incomodam, a primeira refere-se à nomenclatura da profissão na carteira de trabalho, o entrevistado relata que atualmente na carteira, o ofício é
expresso ou como auxiliar de serviços gerais ou sacristão, e não como sineiro. A segunda é devido ao fato do sineiro não receber os direitos tra-
balhistas de insalubridade e periculosidade, com isso, para o depoente o registro do ofício de sineiro não contribuiu para a melhoria da profissão,
assim, ele ainda considera uma atividade muito desvalorizada:

O ofício de sineiro pra mim é uma coisa muito são-joanense, não é uma coisa que ta tendo uma visibilidade nacional. Teve uma visibilidade quando 
a cidade foi capital da cultura em 2007 e quando a linguagem dos sinos foi tombada como patrimônio imaterial em 2009 né, ai que a gente teve 
assim um pouquinho mais de notoriedade e umas manutenções de sinos. Mas nada que se manteve nada que a gente colheu algum fruto, é um 
ofício ainda muito desvalorizado. (ESM).

Nesse sentido, respaldando no questionamento do depoente, acerca da preservação ser mais focada no conjunto material em detrimento 
do imaterial, retoma o que Rodrigues (2003) aponta sobre o patrimônio ao longo da história, estar ligado a valorização daqueles bens materiais, e 
os imateriais não apresentarem o mesmo reconhecimento. Esse ponto de vista vai ao encontro da complementação feita pelo entrevistado ESM: 
“É um ofício ainda muito desvalorizado. Então eu penso assim que de que adianta preservar o conjunto material se o imaterial o nosso ofício de 
sineiro não for preservado e valorizado né”.

Embora nos dias atuais esse cenário tenha mudado, ainda assim o material se sobrepõe ao imaterial. Isso pode ser facilmente verificado ao 
se deparar com a “lista” de bens materiais tombados em relação aos imateriais registrados. Entretanto, mais do que compor uma lista de bens, sob 
um enfoque mais amplo Machado e Dias (2009) apontam que o patrimônio não é aquele composto apenas por “objetos do passado” reconhecidos 
oficialmente, para os autores o patrimônio diz respeito a tudo que irá conectar o ser humano com o seu passado e a atribuição dada por ele ao legado 
tanto imaterial quanto material. 

Dentre os principais desafios encontrados o principal apontado pelos depoentes refere-se à precariedade nas condições de trabalho do si-
neiro, sobretudo devido ao não recebimento do adicional de periculosidade e insalubridade. Essa é ainda questão problemática, pois é uma prática 
que apresenta riscos carecendo assim de melhorias. 

Apesar de muitas crianças e adolescentes demonstrarem disposição para aprender a arte do ofício de sineiro, outro aspecto apontado pelos 
entrevistados diz respeito à falta de interesse de parte dos jovens da cidade, isso para os sineiros pode culminar na perda desse legado.

E por fim, mesmo com a realização de pesquisas sobre essa prática, conforme já mencionado, significando avanços e valorização dessa te-
mática, o toque dos sinos é ainda “[...] um tema quase inexplorado, não só dentro do campo de pesquisa da história cultural, mas também no nível 
técnico, histórico e social, pois é uma disciplina que agrega conteúdos de varias áreas como metalurgia, mecânica, música, carpintaria, além dos 
aspectos religiosos e sociais vinculados aos hábitos da sociedade, principalmente do antigo regime”. (BRASILEIRO, DANGELO, 2013, p. 41)

No que tange as perspectivas futuras os sineiros darão continuidade na transmissão da prática para as crianças e jovens são-joanenses in-
teressados, e também para filhos, netos e sobrinhos e etc. Além disso, os sineiros pretendem continuar evitando que os sinos sejam substituídos 
por aparelhos eletrônicos e caixas de som, como ocorreu em outras cidades mineiras, tais questões para eles são imprescindíveis para perpetuar a 
tradição sineira em São João del-Rei.

6. Considerações Finais

O artigo aqui contemplado objetivou compreender as transformações do toque dos sinos da cidade de São João del-Rei após ter sido regis-
trado como patrimônio imaterial. Nesse sentido, foi possível verificar que embora muitas melhorias tenham ocorrido, ainda há muito a ser feito, 
especialmente no que diz respeito ao principal detentor desse saber, a começar por melhorias nas condições de trabalho. 

O sineiro mesmo diante das adversidades que muitas vezes dificultam a viabilização do ofício continua ininterruptamente subindo as torres 
para tocar os sinos, movido muitas vezes por paixão, devoção e afeto, tanto pelo próprio objeto sino quanto pela profissão em si. Porque para os 
sineiros o sino não é um simples objeto, pois contém história, memórias e ancestralidade, e por isso seguem transmitindo e perpetuando-a.

Nesse sentido, o toque dos sinos de São João del-Rei se configura como uma expressão da cultura aliada a um objeto, e nesse processo os 
sineiros se reconhecem como parte integrante desse patrimônio. Consistindo assim como um bem do passado vivo no presente, dotado de valor 
social, cultual e identitário. Portanto, o toque dos sinos, permite ao sineiro relembrar e ampliar cotidianamente o sentimento de pertencimento, de 
partilha, fornecendo até mesmo um sentido para a vida desses sujeitos.
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POPULAÇÕES VULNERÁVEIS E PATRIMÔNIO CULTURAL URBANO: VIVÊNCIA E APROPRIAÇÃO EM 
OURO PRETO (MG)1

Nathália Freire Azevedo2

Maria Cecília Machado3

Resumo

A transformação dos conceitos relativos à preservação cultural, baseados nos marcos teóricos contemporâneos (VINÃS, 2004), ampara-se 
na concepção de que a patrimonialização de um bem deve considerar não apenas sua materialidade ou atributos histórico-artísticos, mas também, 
e principalmente, sua capacidade de participação na vida cotidiana das populações que o vivem, fazendo-se presente no processo diário e perma-
nente de ressignificação social.

 Em consonância a esses preceitos, o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) indica, em suas diretrizes gerais, a obrigatoriedade de considerar 
a proteção do patrimônio cultural e natural para o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, questões fundamentais para 
o efetivo alcance do direito à cidade. Considerando as questões relativas à dinâmica urbana em sua interseção com a preservação do patrimônio
cultural, a presente pesquisa problematiza, por meio da análise da relação entre os moradores de regiões periféricas inseridas em cidades patrimo-
nializadas, o reflexo da institucionalização – pelo processo de tombamento das cidades – na apropriação e vivência social.

Utilizando como caso-referência o bairro São Cristóvão, localizado na paisagem envoltória do núcleo oitocentista, serão levantadas ques-
tões acerca (a)das relações afetivas e culturais envolvidas; (b) os significados concebidos e atribuídos pelos discursos oficiais; (c) as influências 
econômicas e; (d) as possibilidades de acesso aos serviços e infraestrutura urbana existentes, através da abordagem aos moradores, invisibilizados 
em relação ao patrimônio, vulneráveis social e economicamente. 

A pesquisa, que até o momento apresenta resultados parciais, objetiva a compreensão a questão patrimonial pelos olhares dos sujeitos en-
volvidos, por diversos ângulos, visando gerar, como consequência, subsídios à formulação de políticas públicas de gestão urbana.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Vulnerabilidade. Vivência Cotidiana.

Introdução

Os novos marcos teóricos da preservação cultural (VIÑAS, 2004) apontam que a patrimonialização de um bem não deve se basear somente 
em sua materialidade ou nos atributos histórico-artísticos, mas principalmente nas possibilidades e potência em se fazer presente, em participar da 
vida cotidiana, na ressignificação permanente e cotidiana pela sociedade (SIMÃO, 2016).

Assim, o patrimônio urbano não se sustenta se abordado isoladamente das demais variáveis urbanas. O Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), 
em suas diretrizes gerais, aponta a proteção do patrimônio cultural como partícipe da política urbana, visando o pleno desenvolvimento das fun-
ções sociais da cidade e da propriedade urbana, relacionando esta questão no feixe de direitos que compõem o direito à cidade4. 

1 Este artigo é decorrente das investigações realizadas no âmbito doprojeto de pesquisa “Populações vulneráveis e patrimônio cultural urbano: investigação sobre o processo de vivência 
e apropriação em Ouro Preto”, orientado pela Professora Dra.Maria Cristina Rocha Simão, e financiado pelo Instituto Federal de Minas Gerais –  Campus Ouro Preto. 
2  Graduanda em Tecnologia em Conservação e Restauro de Bens Imóveis, Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Ouro Preto. Endereço eletrônico: nfreireaz@gmail.com;
3 Graduanda em Tecnologia em Conservação e Restauro de Bens Imóveis,Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Ouro Preto. Endereço eletrônico: mcecilia0601@hotmail.com.
4  Consideramos como direito à cidade o conceito desenvolvido por Cavallazzi (2010), que aborda o direito à cidade como: “os diversos direitos sociais e fundamentais que compõem um 
sistema composto por um feixe de direitos incluindo o direito à moradia (implícita a regularização fundiária), à educação, ao trabalho, à saúde, aos serviços públicos (implícito o saneamento), ao 
lazer, à informação, à segurança, ao transporte público, à preservação do patrimônio cultural, histórico e paisagístico, aos meios ambientes natural e construído equilibrados (implícita a garantia 
do direito a cidades sustentáveis), não estabelecendo qualquer hierarquia entre eles”. (apud SIMÃO, 2016, p. 21-22). 
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Não obstante, a relação dos moradores das cidades patrimonializadas – aquelas cujo acervo cultural urbano foi institucionalmente protegi-
do e, no caso do Brasil, tombados – e seu patrimônio é permeada por conflitos e diálogos, significados e dissensos. Mas, pode-se observar que a 
prioridade nos estudos sobre o patrimônio cultural urbano recai sobre o objeto em si, o sítio patrimonializado, desconsiderando ou relevando em 
plano secundário os olhares dos cidadãos sobre esse bem, sob sua tutela direta (SIMÃO, 2016).

Agravando a situação, é possível verificar que a vivência das populações mais vulneráveis, que vivem às margens do patrimônio tutelado, 
em via de regra é desconsiderada nos estudos sobre o tema e, consequentemente, as políticas públicas para a salvaguarda desses acervos invisi-
bilizam demandas e percepções desses moradores, acirrando as diferenças e as possíveis lacunas existentes entre as diversas parcelas urbanas – a 
tutelada, a formal, a informal. Os resultados desses estudos poderão revelar olhares até então desconhecidos sobre o patrimônio.

A pesquisa será norteada por três autores referenciais: (a) Henri Lefèbvre, com as obras O direito à cidade e A produção do espaço, balizará 
o marco teórico metodológico, tanto na compreensão do espaço a partir da tríade lefebvriana: o percebido, o vivido e o concebido, quanto nos
princípios do direito à cidade, que subsidiarão a leitura sobre a relação das populações mais vulneráveis com o patrimônio urbano; (b) Salvador
Muñoz Viñas, em sua obra Teoria Contemporânea da Restauração, anuncia que o valor do patrimônio está nos significados atribuídos pelos sujei-
tos, contrapondo ao entendimento tradicional e consolidado do valor intrínseco aos objetos, compatibilizando a materialidade dos bens à sua ima-
terialidade. Esses princípios serão a base teórico conceitual da pesquisa proposta; e (c) Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses, que em seus estudos
trata das categorias a serem evidenciadas para elucidar os valores culturais atribuídos ao patrimônio, subsidiará a formulação metodológica para a
pesquisa direta com os moradores5.

Para essa investigação, a cidade de Ouro Preto foi escolhida como caso-referência, protegida desde os anos de 1930 pela União, declarada 
Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, ícone identitário nacional. Entretanto, carente de ações conjuntas de planejamento e gestão urba-
na, é uma cidade que sedia desigualdades urbanas e sociais. O seu extenso perímetro de tombamento abriga diferentes regiões, tanto morfológica, 
quanto socialmente. Assim, foi escolhido como estudo de caso o bairro São Cristóvão, que se encontra assentado na encosta envoltória da cidade, 
inseridos na área tombada, mas com tratamento institucional diferenciado, para investigar sobre a relação estabelecida entre os moradores desses 
sítios com o patrimônio. A pesquisa que ainda está em andamento, pretende com seus resultados, possivelmente, subsidiar políticas públicas de 
planejamento urbano e de proteção do patrimônio, na medida em que visibilizará os processos de apropriação e vivência dos moradores dessas 
áreas periféricas com o núcleo central da cidade. 

Dessa forma, ao investigar as possíveis relações dos moradores das áreas periféricas, em específico, do bairro São Cristóvão, com o patri-
mônio consagrado, a pesquisa contribuirá com o planejamento urbano ao abordar essa perspectiva na dinâmica urbana, visibilizando a percepção 
de parcela da população à margem desse processo.

Aporte Teórico

Além dos autores citados anteriormente, a pesquisa utilizo como marco referencial teórico metodológico a tese de doutoramento da Profes-
sora Maria Cristina Rocha Simão (2016), que estabeleceu os critérios e a matriz analítica a serem utilizadas na realização da análise de conteúdo 
dos dados coletados no desenvolvimento da pesquisa, objetivando, assim, apreender e analisar as relações e as visões dos moradores sobre o patri-
mônio urbano, além de suas formas de apropriação e de vivência; e também os conflitos, as negações em relação ao discurso oficial e as blindagens 
que a cidade patrimonializada expõe aos seus moradores.

Nesse sentido, a definição dos instrumentos e métodos empregados foi baseada naqueles desenvolvidos por Simão (2016). Primeiramente, 
para averiguar a vivência e a forma de apropriação dos espaços pelos moradores das cidades, optou-se pelo método denominado caso-referência6, 
possibilitando, assim, construir um objeto do conhecimento que poderá ser aplicado em outros casos semelhantes. 

Buscando possibilitar o reconhecimento local tendo como base os olhares e ações daquela população, além de sínteses elaboradas de acordo 
com a análise dos referenciais teóricos estudados, a revisão bibliográfica contou com materiais dissertativos referentes à história e aspectos cultu-
rais característicos do perímetro alvo da pesquisa, o bairro São Cristóvão, localizado nas encostas da cidade de Ouro Preto.

Popularmente conhecido como Veloso, denominação oriunda do histórico de posse do terreno ao final do século XVIII pelo minerador e 
mestre de obras coronel José Veloso do Carmo (CAMPOS, 2014), a expansão urbana do bairro São Cristóvão “se intensificou nas décadas que 
se seguiram a 1950. Em 2004, a parte baixa do bairro já estava praticamente ocupada, enquanto que as zonas oeste e norte, se tornavam alvo da 
ocupação” (OLIVEIRA, 2010). Considerando a disposição geográfica e urbana atual de Ouro Preto, o perímetro de estudo localiza-se na região 
periférica da cidade, apresentando grande diversidade em relação ao seu padrão construtivo, apresentando estabelecimentos comerciais e, princi-
5 A metodologia exposta referencia-se à mesma utilizada no projetode pesquisa “Populações vulneráveis e patrimônio cultural urbano: investigação sobre o processo de vivência e 
apropriação em Ouro Preto”, orientado pela Professora Dra. Maria Cristina Rocha Simão, e financiado pelo Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Ouro Preto. 
6 Conforme Cavallazzi (1993) apud Simão (2016), o método denominado caso-referência “possibilita, por meio do estudo de casos reais eexemplares, construir o objeto do 
conhecimento, o que poderá ser aplicado em outroscasos semelhantes.”
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palmente, moradias de estrutura simples configurando habitações unifamiliares e multifamiliares.

Procedimentos Metodológicos

Com o objetivo de compreender a relação cotidiana das populações que se encontram à margem da cidade patrimonializada, foram estabe-
lecidas as bases teóricas que fundamentaram e possibilitaram, efetivamente, o desenvolvimento da pesquisa a partir de conceitos e ideias já conce-
bidas no campo da preservação cultural e social, considerando as mudanças sociais e culturais quanto ao entendimento e aceitação da diversidade 
cultural que abrange, específica e peculiarmente, cada população (VIÑAS, 2004).

A fixação dos objetivos da pesquisa, relacionadas à investigação da relação estabelecida entre os moradores de regiões periféricas de cida-
des patrimônio e os sítios urbanos patrimonializados, observando se esses estabelecem vínculos de afeto e de apropriação cotidiana, baseou-se nos 
espaços do dia-a-dia e no uso das funções urbanas, tendo em vista as especificidades do local estudado. Dessa forma, no processo do entendimento 
do espaço como um todo, incluindo território e população, foram empregados métodos de abordagem direta da população envolvendo técnicas de 
observação e de observação-interrogação.

A técnica de observação pauta-se nas experiências cotidianas vivenciadas pessoalmente, mas no papel de pesquisador-observador, da paisa-
gem urbana e do espaço patrimonializado, buscando perceber as relações dos moradores do bairro com o espaço cotidiano de vivência, tornando, 
assim, possível o reconhecimento local por meio dos olhares e ações daquela população.

Não obstante, o método de observação-interrogação refere-se à realização de entrevistas individuais com moradores e representantes institu-
cionais do bairro, utilizando como base um roteiro semi-estruturado de entrevista. Trivinos (1987, p. 146) entende, por entrevista semi-estruturada, 

[...] aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa e que, em seguida, oferecem 
amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas dos informantes. Desta maneira, 
o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador,
começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa.

Dessa forma, o roteiro das entrevistas foi previamente elaborado, com intuito de coletar informações e percepções dos moradores, como (a) 
os vínculos de afeto e de apropriação cotidiana dos moradores dessa região, entorno do patrimônio consagrado; (b) a percepção sobre o processo 
de patrimonialização e; (c) a utilização da cidade em suas funções cotidianas. 

Baseada em Meneses (2010), Simão (2016) identificou quatro valores para a elaboração do roteiro semi-estruturado: valores afetivos, do-
cumentais, de uso e éticos, questões tidas como base para o desenvolvimento do presente estudo. Os valores afetivos tratam 

das interpretações do patrimônio como significado, na medida em que apreender como os moradores se relacionam com o patrimônio urbano em 
sua subjetividade e, ainda, como esses bens cumprem o papel de mantenedores da memória coletiva de determinada sociedade [...]” (SIMÃO, 
2016).

Os valores cognitivos, por sua vez, tratam do olhar dos moradores em relação ao patrimônio consagrado, bem como a forma que esses 
percebem a atuação das instituições que regulam o patrimônio, se existe aceitação ou subversão das regras e práticas. O valor de uso busca com-
preender a utilização dos moradores marginalizados dos serviços urbanos, tanto no bairro quanto na cidade em geral, mas principalmente àqueles 
localizados na área do patrimônio consagrado. Por fim, com o valor ético buscamos averiguar quais as relações dos moradores com as questões 
econômicas de Ouro Preto, cidade-patrimônio cuja renda está intrinsecamente ligada à atividade turística. 

As entrevistas, registradas por gravação oral e transcritas, prezam, primordialmente, pela coleta imparcial dos dados, sem interferência dos pes-
quisadores. Por meio do roteiro semi-estruturado foram entrevistados 11 moradores do bairro São Cristóvão, que foram escolhidos tendo em vista 
a necessidade de diversificação entre os entrevistados, buscando abranger um grupo heterogêneo quanto ao gênero, faixa etária, grau escolar, e, 
até mesmo, localização de sua moradia no bairro. Além disso, foram também entrevistados três representantes institucionais, identificados através 
das referências dos próprios moradores. 

Ainda de acordo com Simão (2016), os usos cotidianos e significados atribuídos aos espaços patrimonializados foram examinados pelas 
categorias de análise que balizarão a investigação para identificação da vivência dos moradores – espaço, tempo, direito à cidade, patrimônio. 
Considerando, dessa forma, que é por meio da leitura da vivência cotidiana dos espaços preservados que se justifica a manutenção do patrimônio 
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urbano, e não na análise do uso transformado e gentrificado. 

Assim, à luz de Milton Santos (2012), será estudado o território usado, o espaço banal, que é de todos e de todas as práticas. Desta forma, 
trabalha-se com o tempo presente, com a vivência atual da cidade, compreendendo, porém, que as significações do espaço são resultantes de di-
ferentes processos sociais, no decorrer da história e, consequentemente, o que vivemos na atualidade não é descolado desses processos (SIMÃO, 
2016). A análise do conteúdo, envolvendo a interpretação dos dados coletados em campo, à luz da teoria, deverá se estender ao conteúdo latente 
dos documentos, para além do conteúdo manifesto (TRIVINOS, 1987).

 Conclusões

A pesquisa em andamento apresenta, até o momento, resultados parciais, porém indicadores de análises e sínteses bastante profícuas. Atra-
vés da investigação com os moradores e representantes de instituições de liderança da região estudada, invisibilizados em relação ao patrimônio, 
vulneráveis social e economicamente, serão subsidiadas discussões acerca das relações afetivas e culturais envolvidas, os significados concebidos 
e atribuídos pelos discursos oficiais, os interesses econômicos e as possibilidades de acesso aos serviços e infraestrutura urbana existentes. Dessa 
forma, objetiva-se compreender a questão patrimonial pelos olhares dos sujeitos envolvidos, por diversos ângulos, visando gerar, como conse-
quência, subsídios à formulação de políticas públicas de gestão urbana.

Em análise premilinar, é possível levantar a hipótese de que os moradores do São Cristóvão acreditam que a questão patrimonial agrega 
valor à cidade de Ouro Preto, e que eles conhecem o significado do patrimônio, tanto que o transformam e o apropriam constantemente, apesar do 
senso comum de que as populações marginalizadas não se importam com o patrimônio. Através da fala dos moradores é possível perceber que eles 
tendem a criar vínculos afetivos com o patrimônio consagrado, ao mesmo tempo em que repudiam os órgãos que o regulam. Nesse sentido, esses 
moradores entendem o conceito de patrimônio em uma dupla ascepção: como acervo e como instituição. Não obstante, em relação ao patrimônio 
local, do próprio bairro, o vínculo estabelecido é mais cotidiano, não o compreendendo como valor afetivo; quando referenciam lugares do bairro 
não o fazem, assim, por suas características históricas e estéticas, que compõem a noção de patrimõnio, mas por seu uso cotidiano, dando-lhe 
outros significados.  

Lefèbvre (2001) define o direito à cidade como um direito de não exclusão da sociedade das qualidades e benefícios da vida urbana. Nesse 
sentido, o direito à cidade abrange um campo muito maior do que a simples liberdade individual de acesso aos recursos. É um direito essencial-
mente coletivo, já que a transformação do meio depende do exercício de um poder em grupo para reconfigurar os processos de urbanização (GHA-
NEM, 2012), de forma em que os grupos sociais influam no processo dialético de criação/destruição dos sentidos urbanos.

A investigação e visibilização dos anseios, percepções e demandas da população vulnerabilizada deve ser compromisso assumido também 
pelo meio científico. Sua proteção está relacionada com a manutenção de moradia e/ou de trabalho em lugares reconhecidos e estruturados nas 
cidades e, no caso específico desse estudo, deve ser garantido o uso e fruição nos lugares patrimonializados. No entanto, as cidades patrimônio, ao 
serem confundidas com mercadorias para consumo, bloqueiam o diálogo com os moradores autóctones, valorizando sobremaneira atividades com 
potencial econômico, como o turismo e atividades culturais impostas artificialmente. Nesse sentido, a ausência de planejamento e de gestão urbana 
compartilhada, via de regra, esses lugares sofrerão processos de gentrificação, com a consequente expulsão dessas populações. E a vida urbana e o 
direito à cidade irrompem, em sua plenitude, com a vida que se dá no espaço do encontro, do convivo, da coexistência, sem os espaços de exclusão.  
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SELEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E PRÁTICAS COLONIZADORAS: AUTORITARISMO E IN-
FLUÊNCIAS OLIGÁRQUICAS

Patrícia Felizalle Guimarães1

Bergson Cardoso Guimarães2

Resumo

O presente artigo busca estudar os elementos básicos e princípios nos quais o patrimônio cultural se sustenta e que são perpassados por relações de 
poder. Mesmo com a ampliação do conceito de patrimônio cultural, após a Constituição Federal de 1988, a questão do enfrentamento de posições 
autoritárias em comunidades específicas, como a grupos sem representação institucional, gera conflitos e discursos que devem ser analisados sob 
a luz da memória na identificação do valor local, regional e global dos bens culturais. Busca-se aqui analisar e compreender, por meio de revisão 
bibliográfica, que as relações marcadas por grupos dominantes podem remanescer até mesmo sob os discursos construídos em torno da memória 
e do esquecimento. No estudo do conceito de patrimônio cultural impende compreender o fenômeno da reprodução e sustentação de privilégios 
de classe, raça ou gênero. Assim, emerge que alguns elementos socioculturais podem ter sua origem estruturada no período da colonização por-
tuguesa fortemente centrada na família patriarcal e marcada pelo patrimonialismo. Para o fim proposto, o estudo apoia-se nuclearmente na obra 
clássica de Gilberto Freyre, Casa-Grande e Senzala, que desenvolve ideias sobre as raízes da sociedade brasileira colonial como um todo orgânico 
no encontro intercultural de raças.

Palavras-Chave: Patrimônio cultural. Oligarquias. Colonização. Patrimonialismo. Patriarcalismo.

Abstract

 this article seeks to study the basic elements and principles on which the cultural heritage stands and carry by power relations. Even with the 
expansion of the concept of cultural heritage after the Federal Constitution of 1988 the question of confronting authoritarian positions in specific 
communities, as the groups without institutional representation conflictive and speeches that should be analyzed in the light of memory in the 
identification of local, regional and global value of cultural goods. Search here to analyze and understand, through literature review, relationships 
marked by dominant groups can remain even under the speeches built around memory and oblivion. In the study of the concept of cultural heritage 
has to understand the phenomenon of reproduction and support privileges of class, race or gender. Thus, it emerges that some socio-cultural ele-
ments can have your structured source during the period of Portuguese colonization. To the end, the study builds nuclear classic work of Gilberto 
Freyre, Casa-Grande e Senzala, which develops ideas about the roots of colonial brazilian society as a whole in the intercultural encounter organic 
races.

Keywords: cultural Heritage. Oligarchies. Colonization. Patrimonialism. Patriarchy.
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1 Introdução

O bem cultural geralmente identificado e consagrado como patrimônio cultural se converte em um bem socializado. A ideia de sociabiliza-
ção, por consequência, se fundamenta na peculiaridade que tal bem porta conquanto um valor a mais: o interesse que a comunidade manifesta em 
sua tutela e o grau de representatividade na memória social.

A atual compreensão de bens culturais como bem coletivo contrasta, como não poderia deixar de ser, com a concepção proprietarista de 
patrimônio cultural. O patrimônio, estando apto à representação cultural coletiva, emerge como um conceito aberto, dinâmico e vivo, de forma a 
compreender tanto as diversas facetas que envolvem e salvaguardam os bens culturais materiais e imateriais, como os bens culturais das futuras 
gerações, do devir, enfim, insuscetíveis de apropriação.

Quando a Carta Federal de 1988 veio a dispor que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, to-
mados 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 tecnoló-
gicas; (V) os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico” está, em 
verdade, dando concreção às normas de direito público já existentes (art. 216) (BRASIL, 1988). Essas regras ordinárias estabelecem que os bens 
culturais que contenham valores de testemunho civilizacional são sempre, em si mesmos, bens imateriais ou espirituais. Dentro dos bens culturais, 
atendendo ou não a existência de suporte material, posicionam-se os valores de pertencimento e de continuidade para determinado povo.

Na prática, os bens de valor cultural (material ou imaterial) - o patrimônio cultural - desfrutam de um regime diferenciado de propriedade, 
que deve ser reconhecido pelos órgãos competentes ligados aos poderes públicos. Tal reconhecimento se sedimenta na inscrição desses bens numa 
lista pública de bens culturais, a título de classificação de inventário, de registro ou de tombamento.

A partir dessa inscrição começa a incidir sobre tais bens certas restrições e o direito a sua propriedade sofre limitações, pois recaem sobre 
ele interesses difusos e coletivos. A classificação como difusos tem respaldo na própria norma constitucional. Permanecem atuais os princípios de 
que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (art. 225) 
(BRASIL, 1988). A natureza de imposição que coloca ao Poder Público e à coletividade o dever de defender os valores socioambientais e preser-
vá-los para as presentes e futuras gerações apresenta-se como norma de valor universal (art. 225) (BRASIL, 1988).

É na possibilidade da fruição de seus valores pelos membros da comunidade que se destaca uma das principais características do patrimô-
nio cultural: seu traço de socialização, de publicidade. Portanto, as intervenções previstas pela legislação em relação à sua conservação ou defesa 
devem ser orientadas para assegurar a melhor fruição social, mesmo a despeito de serem bens públicos ou privados, pois, como esclarece Nabais 
(2010), são

Bens que, ao satisfazerem necessidades públicas se apresentam como bens meritórios (merit goods) cuja seleção cabe às entidades públicas efectuar 
através duma public choice baseada na regra da maioria, e cuja satisfação é assegurada pelo orçamento ou orçamentos públicos. O que reclama um 
regime jurídico construído, nomeadamente, com base no princípio da unidade tendencial da disciplina do patrimônio cultural, independentemente, 
portanto, de sua titularidade ser pública ou privada (NABAIS, 2010, p. 49-50).

Relativamente ao patrimônio cultural, à semelhança do que ocorre com alguns domínios ligados ao ramo do direito público, em especial 
aos direitos sociais e difusos, há sempre ingerência de interesses políticos, dado que nesse setor do ordenamento jurídico as políticas públicas 
socialmente ativas desempenham papel decisivo.

E, na esteira do que ensina Mouffe (2000), o que é social deve sempre ser tomado por uma lógica intrínseca à compreensão do movimento 
e evolução da sociedade. Nesse momento, faz-se aqui uma verificação, que não se pretende perfunctória, a respeito da forma como se manifesta a 
seleção do patrimônio cultural na sociedade brasileira.

A prática da preservação patrimonial e seu sistema de classificação podem reproduzir via reflexa a consolidação de valores e interesses de 
grupos dominantes. Interesses esses, muitas vezes, destinados a reproduzir ou a sustentar privilégios de classe, raça ou gênero, padrões de compor-
tamentos enraizados em nossa sociedade e que podem ser deslindados até mesmo por nossa herança colonial: patriarcal e patrimonialista.

Refletir sobre as relações de poder, ao longo do tempo, e sobre o processo de construção e preservação de marcos culturais simbólicos abre 
novos caminhos de indagação do homem, do brasileiro e das circunstâncias de sua formação. Também remete à necessidade de compreensão dos 
pontos centrais na condução do processo de formação cultural da sociedade brasileira. Ponderações que, neste texto, têm como suporte algumas 
concepções que o cientista social Gilberto Freyre (1995) traz em sua importante obra clássica ‘Casa Grande e Senzala’, e em sua interpretação 
do sentido de Brasil com seus problemas, suas peculiaridades e sua heterogeneidade cultural e geográfica. Concepções que, na visão dos autores, 
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vão muito além de mera pronunciação nostálgica ou de representante de uma política da memória3. Criticada até mesmo como uma obra de cunho 
reacionário, repleta de ambiguidades, que tenta passar uma impressão de harmonia racial ou, nas palavras de Melo (2009, n.p.), de “[...] um ajuste 
de contas com a escravidão com o trauma da escravidão”.

As contribuições do pensamento de Freyre (1995), neste texto, são pinçadas da narrativa de ‘Casa Grande e Senzala’ que, ao analisar a 
conjuntura brasileira, contempla os elementos formadores de uma política da memória. A intenção primeira é estruturar a análise dos resultados da 
política preservacionista brasileira, voltando o olhar para os traços característicos da inclinação brasileira pela presença “[...] do mando político: 
o nepotismo ou oligarquismo que em nossa sociedade madrugou” (FREYRE, 1995, p. 23).

Em outras palavras, o objetivo aqui é, com base na revisão bibliográfica, trazer em análise e reflexão a possibilidade de serem encontrados 
traços da inserção de interesses de grupos de poder, de oligarquias, até mesmo nas ações de identificação dos bens culturais, talvez como conse-
quência natural dos modos de ser e de administrar lusitano e/ou da forma de colonização que foi adotada no Brasil.

Quando um bem material ou imaterial é selecionado e eleito como patrimônio cultural, conforme indica Carsalade (2012), cumpre indagar 
quem o elegeu como tal, a partir de que valores, em nome de que interesses e de que grupos, dado que a identificação de valores culturais em de-
terminados bens não é automática, auto evidente ou natural.

A vastidão temática torna imperiosa a necessidade de restrição do assunto abordado, através de um corte temporal, espacial e ideológico, 
na contextualização cultural e jurídico-institucional, em relação às influências sociais na seleção dos bens culturais no Brasil. O tempo é o período 
colonial, o espaço é a sociedade brasileira e a matéria a ser analisada é a influência dos grupos de poder, especificamente nos processos de reco-
nhecimento e seleção dos bens culturais a serem tutelados pelo Poder Público. Em suma, estabelecer a possibilidade de condicionantes ambientais, 
históricas, socioeconômicas e jurídico-institucionais atávicas, influenciarem e ditarem o processo cultural da identificação e seleção dos bens cul-
turais passíveis de preservação, numa sociedade tão plural e contraditória como a sociedade brasileira.

Para tanto, foi o texto dividido em três partes: o primeiro momento trata de um rápido esclarecimento sobre a formação social brasileira 
com noções introdutórias sobre o patriarcalismo; a segunda seção trata do fenômeno conhecido como patrimonialismo, em que aparece a fre-
quente apropriação do interesse privado sobre o interesse público ou coletivo na gestão dos bens culturais. Nessa cadência, a terceira seção trata 
da patrimonialização dos bens e das manifestações culturais, em que é abordada a questão da necessidade de valorização da diversidade cultural, 
em detrimento das antigas formas europeizantes de cultura e, por fim, a última parte trata das possibilidades que parecem relevantes para repensar 
formas justas e democráticas de seleção para a preservação do patrimônio cultural.

Assim, conhecer os processos e interpretações sobre a formação das instituições e da cultura brasileira poderá contribuir para o entendimen-
to das continuidades e descontinuidades históricas e culturais e, até mesmo, as habilidades e os obstáculos a uma política pública eficaz na gestão 
do patrimônio cultural.

2 Formação Social Brasileira: Noções Sobre Cultura E Patriarcalismo

São grandes as dificuldades de se apresentar um único conceito de cultura, dada sua enorme abrangência. Cabe aqui, ao menos inicialmente, 
trazer uma noção básica e estrutural de tal conceito, na intenção de facilitar a compreensão do raciocínio e argumentação que se desenvolverão 
adiante. Jorge Miranda (2007, p. 4) traz a esclarecimento que cultura envolve humanidade, ou seja, envolve “[...] tudo quanto tem significado espi-
ritual e, simultaneamente, adquire relevância coletiva – tudo que se reporta a bens não econômicos; - tudo o que tem a ver com obras de criação 
ou de valoração humana, contrapostas às puras expressões da natureza”. Em outras palavras, cultura significa humanidade, como cada homem ou 
mulher se manifesta, antes do mais, conformado pela cultura em que nasce e se desenvolve, ou seja, o que pela humanidade é criado.

Assim, no processo de seleção e identificação do que deve ser tomado como bem de relevância cultural aparecem traços da identidade 
cultural de um povo. Identidade que se formou sofrendo ingerências de condicionantes históricas, culturais, jurídico-institucionais, ambientais e 
socioeconômicas.

Nas linhas adiante são esboçados traços da interpretação sobre a possibilidade da existência da liderança de elites hegemônicas ou grupos 
de poder nas esferas ligadas ao patrimônio cultural e à memória. Oligarquias essas que nem sempre estiveram próximas dos anseios da sociedade 
como um todo.

Para se compreender como a produção jurídica brasileira, muitas vezes, pode estar associada ao resguardo e satisfação de interesses das 
minorias oligárquicas pouco democráticas e individualistas há que se perscrutar as raízes da formação do povo brasileiro.

3  Retórica construída para desmontar estereótipos do sofrimento da escravidão, trazendo uma linguagem lírica da integração e contato das raças no Brasil Colônia, o índio, 
negro e o branco, ou uma redenção pela memória.
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As origens da estrutura social no Brasil, que datam dos séculos XVI e XVII, podem ser explicadas através do estudo da missão colonizadora 
de Portugal. Empreitada que teve como base a família patriarcal, a partir da união do homem branco com a mulher indígena, no período inicial de 
colonização e desbravamento dos sertões.

A família patriarcal representava, em certa medida, toda a sociedade. Não só o elemento dominante, formado pelo senhor e sua família 
nuclear, mas também, os elementos intermediários constituídos pelo enorme número de filhos adulterinos e dependentes, além da base de escravos 
domésticos e, na última escala da hierarquia, os escravos da lavoura. Freyre (1995, p. LXV) afirma nas primeiras páginas de ‘Casa Grande e Sen-
zala’ que a “[...] história social da casa-grande é a história íntima de quase todo brasileiro: de sua vida doméstica, conjugal, sob o patriarcalismo 
escravocrata e polígamo; da sua vida de menino; do seu cristianismo reduzido à religião de família e influenciado pelas crendices da senzala”.

O Estado brasileiro, enquanto colônia, estruturado pelo aspecto racial que uniu o branco, o índio e o negro (esses dois últimos sob o jugo 
do primeiro, o português), e, fundamentado historicamente no trabalho escravo, na monocultura e na propriedade latifundiária, vivenciou grande 
atraso em seu amadurecimento social e econômico.

Importante reflexão sobre o tema faz o autor Sérgio Buarque de Holanda (2006) sobre as raízes da sociedade brasileira, afirmando que a 
partir do modelo lusitano definiram-se as bases da política e da cultura da sociedade colonial, na qual o pater era a autoridade máxima, e onde os 
grupos políticos foram constituídos à imagem da família patriarcal, na qual os vínculos biológicos e afetivos uniam o chefe a seus descendentes e 
colaterais, formando um todo.

Com fulcro na análise do ensaísta Gilberto Freyre (1995) vislumbra-se que a sociedade colonial brasileira se desenvolveu e se formou em 
grande distância, não só física como intelectual, do Estado português e de suas instituições, o que favoreceu de forma plena a consolidação do 
patriarcalismo. O chefe da família e senhor de terras e escravos era a autoridade máxima em seus domínios, pois a “[...] casa-grande venceu no 
Brasil a Igreja, nos impulsos que esta a princípio manifestou para ser a dona da terra. Vencido o jesuíta, o senhor de engenho ficou dominando a 
colônia quase sozinho. O verdadeiro dono do Brasil. Mais do que os vice-reis e bispos” (FREYRE, 1995, LVII).

Dado o caráter mais ritual e litúrgico do catolicismo português, acrescido no Brasil do elemento de dependência política e econômica em 
relação ao senhor de terras e escravos, o patriarcalismo familiar conseguiu se desenvolver sem limites ou resistências materiais ou simbólicas.

A força do senhor rural extrapolou, durante longo período, os demais poderes existentes no Brasil colônia, onde tudo parecia ser domínio do 
senhor de terras: a economia, a política, bem como o destino dos infelizes que circundavam sua grande casa e que estariam submetidos ao poder 
do pater famílias.

Por outro lado, fator de grande relevância no que tange à instituição da sociedade nos moldes patriarcais é a flexibilidade do espírito lusita-
no. Flexibilidade que, ainda na cadência da dinâmica textual freyriana, se deixou influenciar pelas culturas negra e indígena de forma espontânea. 
Mas sem, contudo, igualar culturas e raças, de forma a haver, mesmo assim, domínio, autoritarismo e subordinação sistemática nas relações sociais 
e familiares.

Nessa direção de plástica contemporização do sistema patriarcal de colonização portuguesa no Brasil tem-se a casa-grande como sua le-
gítima representante, pois ao mesmo tempo em que “[...] exprimiu uma imposição imperialista da raça adiantada à atrasada, uma imposição de 
formas europeias (já modificadas pela experiência asiática e africana do colonizador) ao meio tropical, representou uma contemporização com 
as novas condições de vida e de ambiente” (FREYRE, 1995, p. LII).

Motivo a ser considerado também, quanto à forma de colonização portuguesa, foi a indução ao privatismo e à ânsia de posse por meio da 
delegação de tarefas a particulares. Isso com o objetivo de solucionar o problema de colonizar área tão extensa e longínqua como era o Brasil de 
Portugal. É exatamente nesse ponto de raciocínio, em relação ao privatismo, que se descortina a vertente para análise do fenômeno conhecido 
como ‘patrimonialismo’.

3 Noções Sobre Patrimonialismo

Como o próprio termo sinaliza, patrimonialismo deriva das palavras patrimônio e patrimonial, que significa domínio, tendo como raiz a pa-
lavra patrimonium com significado de pai/herança, sendo, então, o fenômeno social da busca da apropriação ou do domínio do patrimônio gerido 
pelo Estado.

Entender o conceito de patrimonialismo é de grande importância neste estudo porque abre caminho para compreensão da forma como o 
brasileiro, muitas vezes, tende a gerir seu patrimônio, e também os bens culturais, confundindo a esfera privada com a pública. Essa explícita 
resistência à necessária imparcialidade na gestão do bem público - econômico e sociopolítico - tem sua justificativa também na herança de um 
passado colonial português.
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Esse antagonismo entre o público e o privado tem suas raízes ou justificativas no próprio comportamento humano, que, para Freyre (1995), 
é ao mesmo tempo primitivo e civilizado, racional e irracional. Emergem contrastes que remetem também à formação da sociedade brasileira que, 
fruto do encontro de civilizações, vivenciou, de forma geral, um processo de equilíbrio de antagonismos como descreve o autor:

Antagonismos de economia e de cultura. A cultura europeia e a indígena. A europeia e a africana. A africana e a indígena. A economia agrária e a 
pastoril. A agrária e a mineira. O católico e o herege. O jesuíta e o fazendeiro. O bandeirante e o senhor de engenho. O paulista e o emboaba. O 
pernambucano e o mascate. O grande proprietário e o pária. O bacharel e o analfabeto. Mas predominando sobre todos os antagonismos, o mais 
geral e o mais profundo: o senhor e o escravo (FREYRE, 1995, p. 53).

E, nesse sentido, como resultado dessa confusão entre a esfera pública e a privada, o Estado patrimonial tende a ver os bens econômicos de 
uma nação como uma extensão da propriedade pessoal, neles intervindo e controlando para seus propósitos. Intervenção e controle que terminam 
por criar obstáculos à ascensão de uma sociedade civil independente, bem como de um setor privado e empreendedor autônomo, gerador de pro-
dução e riquezas.

O patrimonialismo no Brasil foi estudado por vários pensadores importantes como o já mencionado Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de 
Holanda, Raymundo Faoro, Florestan Fernandes, Victor Nunes Leal, José Oswaldo de Meira Penna e Paulo Mercadante. No rastro dessas 
lições serão apontados alguns vestígios de tal fenômeno na sociedade brasileira, quanto à seleção dos bens culturais a serem preservados como 
patrimônio cultural. Contudo, sem descuidar de trazer a baila, em linhas gerais, as lúcidas ponderações de Jessé Souza (2015).

Entre os séculos XV e XVI, o Estado português, fortalecido militarmente e financeiramente, se tornou o maior empreendedor privado da 
nação e o principal executor de projetos comerciais e marítimos. Este coordenou politicamente, via órgãos administrativos, monopólios e conces-
sões, as atividades econômicas para fins de apropriação dos lucros extraordinários advindos da empresa marítima e colonizadora das Índias e da 
América.

Desde a formação dos primeiros clãs rurais de colonos no século XVI, em terras brasileiras, os domínios privados (latifúndios, sobretudo) 
formavam também um núcleo de ação política. Grande parte da autoridade local nas vastas províncias do território brasileiro era administrada e 
até policiada por milícias vinculadas aos senhores das terras (de forma semelhante ao que ocorria no sistema feudal). O poder local e personalista 
teve grande influência na formação do Brasil, resistiu por muito tempo (e ainda resiste) à centralização política do Estado e à impessoalidade que 
este exige.

Um dos fenômenos mais explicitamente patrimonialistas da história política brasileira foi o do coronelismo durante a República Velha. O 
‘coronel’ era o típico líder paternalista, privatista, que, ocupando o cargo de governador ou de prefeito, transformava o seu domínio regional de 
atuação política em uma extensão de sua casa ou de sua fazenda. Um claro exemplo de pulverização do patrimonialismo (FAORO, 2000).

Para Faoro (2000), as instituições políticas portuguesas, marcadamente patrimonialistas em suas origens, apresentam um caráter peculiar 
daquele observado por outros países ocidentais. A característica mais marcante é o caráter pessoalizado, a proximidade relacional e familiar, que 
se mostra como uma das principais causas de uma sociedade atavicamente ligada à herança patriarcal e propensa a desenvolver obediência e su-
bordinação às autoridades.

Assim, o Estado patrimonialista, empresário e fomentador de um capitalismo politicamente orientado, transpassou o período marítimo e 
continuou nos séculos posteriores. Estado patrimonialista que, ao longo dos séculos, se descolaria da figura pessoal do monarca, até congelar-se em 
um quadro administrativo burocrático. E é este quadro administrativo, sucessor da Coroa, que passaria a coordenar a sociedade de cima para baixo.

Após três séculos de vivência com estruturas coloniais, a sociedade brasileira inaugurou sua entrada na modernidade, de forma gritante-
mente atrasada em relação às cidades europeias. Para Freyre (1995), não houve mudança radical nas estruturas sociais e culturais com a introjeção 
de novos valores – muitos vindos da Europa. Houve uma desintegração parcial de um regime autoritário, que se difundiu em vários segmentos 
sociais, mas com a peculiaridade da manutenção do regime autoritário, tutelar e hierárquico. O poder das oligarquias permaneceu, passando da 
Colônia ao Império, da elite rural à burguesia intelectual. Essa velha ordem econômica e social perdurou por longos anos na história brasileira. 
Da organização patriarcal, familiar, escravista e rural, apareceram as demais organizações políticas, jurídicas e sociais, que sempre centralizaram 
a administração dos municípios brasileiros, através de um poder executivo que, ao invés de ser público, autônomo e impessoal, era privado, rela-
cional e pessoalizado.

A despeito de toda importância da análise freyriana sobre a herança ibérica no Brasil cabe aqui trazer algumas ideias que fazem o contra-
ponto às versões interpretativas dominantes do mito nacional, da singularidade cultural brasileira – homem emotivo e sentimental. As análises e 
concepções de Jessé Souza (2015, p. 43) convergem para uma visão cunhada como “[...] culturalismo liberal e conservador brasileiro”. Partindo 
desse ponto de vista, o autor afirma ser problemático quando a virtude da identidade nacional passa a ser pragmática, servindo a interesses especial-
mente políticos e econômicos, que, com esse discurso, justificam e legitimam a injustiça de permanentes privilégios dentro da sociedade. Em suas 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/coronelismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/republica-velha-1889-1930.htm


Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

398

palavras: “[...] a tese do patrimonialismo serve para ocultar um tipo de capitalismo selvagem e voraz – construído para beneficiar uma pequena 
minoria – e ainda apontar o culpado em outro lugar: no Estado, supostamente o único lugar de todos os vícios sociais” (SOUZA, 2015, p. 91).

Souza (2015), em sua oportuna crítica, vai além quando elucida que

Esse processo resulta do mecanismo de legitimação científica da dominação fática que produz a imagem de sociedades idealizadas de um lado e 
de sociedades essencialmente corrompidas de outro. Nesse sentido o Brasil seria mais uma versão de “sociedade orientalizada”, pessoal, corporal 
e emotiva, cuja singularidade ibérica teria se mantido intacta apesar do processo de modernização e urbanização brasileiro. Essa imagem reflete o 
“lado negro” do “ocidente hegemônico” percebido apenas como representado pelas nações afluentes do Atlântico Norte (SOUZA, 2015, p. 143).

Vale dizer, em outras palavras, que o que se depreende das ideias de Souza (2015) é que a verdadeira intenção dos grupos de poder - para 
alguns autores, intenção dos estamentos - é a construção de uma narrativa justificadora e fantasiosa com aparência de realidade para legitimar e, 
de certa forma, trazer resignação ao espírito colonizado do brasileiro.

Narrativa oportuna essa que serve como instrumento político da camada dirigente, também conhecida como categoria estamental4, para 
alcançar seus objetivos de aparelhamento do Estado, como analisa Faoro (2000):

Ao receber o impacto de novas forças sociais, a categoria estamental as amacia, domestica, embotando-lhe a agressividade transformadora, para 
incorporá-las a valores próprios, muitas vezes mediante a adoção de uma ideologia diversa, se compatível com o esquema de domínio. As respostas 
às exigências assumem caráter transacional, de compromisso, até que o eventual antagonismo dilua, perdendo a cor própria e viva, numa mistura 
de tintas que apaga os tons ardentes. As classes servem ao padrão de domínio, sem que orientem a mudança, refreadas ou combatidas, quando o 
ameaçam, estimuladas, se o favorecem. O sistema compatibiliza-se, ao imobilizar as classes, os partidos e as elites, aos grupos de pressão, com a 
tendência de oficializá-los (FAORO, 2000, v. 2, p. 377).

Esse padrão de domínio do governo pelas elites ou grupos de poder persiste até hoje, “[...] secretado pela ordem democrática e dentro dela 
gerado, mas em grande oposição ao seu princípio fundamental” (FAORO, 2000, v. 1, p. 102). Oposição porque não se estabelece pela maioria, 
mas por uma minoria, por um grupo que, a pretexto de representar o povo, o controla e sufoca.

4 A Patrimonialização Dos Bens E Das Manifestações Culturais

Resquícios dessas visões e atuações elitistas podem ser percebidos até mesmo em ações e normas referentes à seleção do patrimônio cultu-
ral. Uma das mais duradouras leis de preservação do país, o Decreto-lei nº 25, de 19375, traz em seu artigo primeiro que o patrimônio histórico e 
artístico nacional é composto pelo conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 
vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, etc.

A concepção de política patrimonial norteada pelo interesse público, entendido sob o ponto de vista do Estado, como traz o citado Decre-
to-lei, conhecido como ‘Lei do Tombamento’, sofre críticas da doutrina porque inaugurou a prática preservacionista no país de forma elitista, 
restritiva e conservadora. Ao utilizar, para a classificação e seleção do patrimônio cultural, as expressões ‘fatos memoráveis da história do Brasil’ 
e ‘excepcional valor’ restringe de forma nuclear a gama de seleção patrimonial (BRASIL, 1937). E mais, tais expressões são tributárias de con-
cepções europeias, o que demonstra o quanto a sociedade ainda possui traços do espírito colonizado do brasileiro.

Mas, como já mencionado no início, diferentemente dessa visão segregadora, a Constituição Federal, a partir de 1988, referenciou a pers-
pectiva da política patrimonial a partir dos diversos segmentos componentes da sociedade brasileira. Assim, apresenta na atualidade a crescente 
participação dos indivíduos e grupos que compõem uma manifestação cultural como essenciais às diferentes etapas da política patrimonial. Houve 
um alargamento do que pode ser considerado patrimônio cultural. O próprio artigo 216 da atual Constituição Federal, reafirma-se, define como 
patrimônio cultural os bens materiais e imateriais “[...] portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formado-
res da sociedade brasileira”, havendo, assim, para a maioria dos doutrinadores, uma certa ‘democratização’ da cultura e do patrimônio cultural.

Esse sentido de apreender a cultura, a partir de uma dimensão valorativa e referencial, pode ser vista também na transição do conceito de 
‘patrimônio histórico e artístico’ para o conceito de ‘patrimônio cultural’. Expressão esta de forte cunho antropológico. Tal interpretação enfatiza 
a diversidade não só da produção material como também dos sentidos e valores atribuídos pelos diferentes sujeitos a bens e práticas sociais.

4  Para Raimundo Faoro (2000, v. 1, p. 100): “O estamento, quadro administrativo e Estado-maior de domínio, configura o governo de uma minoria”.
5  “Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interêsse público, quer por 

sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.
§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do patrimônio histórico ou artístico nacional, depois de inscritos separada ou
agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei” (BRASIL, 1937).
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Sob essa mesma visão foi aprovado o Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, que instituiu o registro dos bens culturais de natureza 
imaterial. Segundo esse Decreto, o patrimônio cultural imaterial se manifesta por meio dos saberes e modos de fazer, das celebrações, das formas 
de expressão e dos lugares de concentração de práticas culturais coletivas, que constituem referências para a memória e a identidade dos grupos 
formadores da sociedade brasileira e possuem continuidade histórica (BRASIL, 2000).

Os grupos e indivíduos que transmitem e mantêm essas práticas, chamados de ‘detentores’, devem participar ativamente da identificação, 
reconhecimento e fomento à sua continuidade. Não obstante, sabe-se que não são todos os grupos sociais que possuem condições de transformar 
em patrimônio os bens culturais que sejam referenciais para si, uma vez que é necessário mobilizar recursos para acessar as ferramentas das po-
líticas públicas sobre os patrimônios culturais. São apenas os órgãos públicos vinculados à cultura ou associações formais da sociedade civil, que 
podem solicitar o registro de determinado bem como patrimônio cultural de modo oficial. Isso exclui grupos que se associem de modo diverso do 
formato jurídico eurodescendente, como populações tradicionais ou grupos diversos de matriz africana ou ameríndia, cujos patrimônios poderão 
permanecer periféricos.

Assim, cumpre esclarecer que o fenômeno da patrimonialização de um objeto ou manifestação cultural pode ser entendido como o processo 
de seleção e sistematização de um determinado aspecto da cultura, atribuindo-lhe um valor diferenciado e sobre o qual se constrói um discurso 
do gênero técnico-científico. Com a nova categorização e na condição de ‘patrimônio cultural’ (de forma oficial) é conferido um novo valor e um 
novo sentido àquele bem ou manifestação cultural.

Há que se considerar e estimular a presença dos chamados ‘detentores’ em todos os espaços de deliberação, para evitar a homogeneização 
de suas expressões e representações, visto que suas perspectivas só podem ser por eles oferecidas. Empreitada difícil, em especial num país que se 
originou de colônia europeia e foi marcado pela escravidão, tendo, assim, visão muito restrita em relação à conceituação de cultura.

Ao basear a política de preservação na noção das referências culturais dos segmentos detentores dos bens, considerando que estas devam 
ser compreendidas a partir de seus contextos, a questão patrimonial no Brasil contemporâneo suscita a valorização de saberes que haviam sido 
desqualificados frente ao saber científico.

Se a própria concepção de um patrimônio cultural mais amplamente representativo é recente na história institucional e jurídica do Estado 
brasileiro, o trânsito e absorção desse conceito pelos diversos órgãos do Estado, e sua apropriação por parte das diferentes esferas do poder público 
que se imbricam na gestão patrimonial, ainda é demasiado incipiente.

Quanto mais lentamente o Estado, em seus diversos segmentos, tem metabolizado essas concepções, mais demoradamente se tem posto em 
prática políticas públicas devidamente abrangentes. Isso pode ser explicado pelo fato de a preservação patrimonial no Brasil ter nascido no ano de 
1937, na era Vargas, em contexto autoritário e ditatorial. Apareceu como estratégia estética de construção de sentido e identidade, prática na qual 
se vislumbra um padrão estético eurodescendente e uma colonialidade do poder e do saber que redundou, ao longo das décadas, em ocultamentos 
de memórias e de seus sujeitos. Situação que se expressa concretamente nas dificuldades encontradas no que diz respeito ao estabelecimento de 
uma política participativa na gestão dos patrimônios culturais no Brasil atual.

Logo, uma indagação pode se descortinar: que tipo de interesse pode circundar tais ações de preservação? Em resposta a essa questão cabe 
esclarecer de forma resumida que o bem cultural a partir do tombamento ou do registro6 no livro respectivo pode sofrer algumas limitações admi-
nistrativas. Isso ocasiona, invariavelmente, desconforto aos proprietários ou detentores dos bens culturais, que, muitas vezes, sentem sua liberdade 
cerceada e relutam ou obstaculizam as ações protetivas.

Por outro lado, o Poder Público pode manifestar interesse nessas ações por motivações diversas, dentre elas, o anseio por salvaguardar refe-
renciais de memória coletiva, por atender aos reclames sociais, por adequação ao plano diretor municipal, por canalização e captação de recursos 
financeiros através de programas intergovernamentais, por projeções de incentivo ao turismo, etc.

Em virtude dessa variada gama de interesses, muitas vezes antagônicos, irrompe a importância do que será selecionado e listado como bens 
a serem tutelados por ações de salvaguarda. Atribuição de seleção que cabe ao poder executivo.

Os grupos dominantes, não raro, reivindicam tal função (de escolha, de seleção do patrimônio cultural) para nutrir interesses próprios, o que 
revela, em certa medida, que a presença das oligarquias sempre foi sedimentada e proeminente na cultura nacional.

Indicar ou determinar se um bem deve integrar ou não o acervo cultural brasileiro (estadual ou municipal) cabe, em geral, ao poder execu-
tivo. Pela doutrina em direito administrativo é ato discricionário do chefe do executivo. Baptista (2016) elucida que tem se convencionado chamar 
de ‘discricionariedade técnica’, porque é decisão que envolve noções e conhecimentos técnicos especializados, que vão além da discricionariedade 
política pura do executivo.

O parecer técnico prévio de órgãos especializados e/ou dos conselhos de defesa do patrimônio cultural deve ser considerado indispensável 
6  A Constituição deixou claro no artigo 216, parágrafo 1º, mediante uma enumeração meramente exemplificativa, que o rol de instrumentos de preservação 
do patrimônio cultural é amplo, podendo ser ele protegido por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de “[...] outras formas de 
acautelamento e preservação” (BRASIL, 1988).
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na avaliação da necessidade de preservação do bem pelo Estado. Porém, tal parecer não é vinculativo, ou seja, o executivo pode decidir contraria-
mente ao parecer técnico desde que seja com expressa justificação e fundamentação.

A realidade brasileira aponta para a precariedade da composição dos conselhos de defesa do patrimônio, notadamente em municípios pe-
quenos. Nesses, pode ser observada comumente a inserção de cidadãos com variados interesses políticos eleitoreiros e ególatras, sem a mínima 
proximidade com causas preservacionistas ou sem os necessários conhecimentos técnicos. Ao contrário, muitos conselhos são compostos até 
mesmo por cidadãos com interesses antagônicos à preservação cultural.

A precariedade da formação e composição dos conselhos não se restringe ao quadro de capacitação pessoal, mas também, à questão da 
dedicação e disposição de cidadãos para integrá-lo, dado não ser atividade remunerada e ter o estigma de composição política governamental.

5  Repensar As Formas De Seleção Dos Bens Culturais

Os mandamentos constitucionais sinalizam, atualmente, na seara da preservação cultural, para uma proteção com vistas à subjetividade, 
dinamicidade e espontaneidade do processo cultural de todo e qualquer grupo social que possua características dignas de registro e continuidade.

Não é preciso que um bem seja tombado para ser considerado patrimônio cultural. A vontade coletiva voltada à proteção e à preservação do 
valor cultural do bem já é considerada um importante impulso para tal salvaguarda.

Em geral, quem se manifesta oficialmente quanto às indicações de bens a serem protegidos e tombados é a administração pública (Federal, 
Estadual ou Municipal) através dos Conselhos, que podem ser consultivos ou deliberativos, mas não subordinados à mesma. Esses conselhos são 
espaços de participação popular que “[...] permitem estabelecer uma sociedade na qual a cidadania deixe de ser apenas um direito, mas uma rea-
lidade” (PAIVA; SOUZA, 2018, p. 65).

Para tanto, faz-se imprescindível abrir oportunidades de envolvimento da comunidade em ações de acautelamento e conscientização do di-
reito à memória. Uma política de participação cidadã atrela-se, inevitavelmente, à necessidade da ampliação e execução de programas de educação 
patrimonial, até mesmo para decidir o que deve ser preservado.

A Constituição, por si só, não é suficiente para executar uma política democrática, inclusiva e participativa. Há instrumentos jurídicos de 
preservação eficazes, mas há necessidade da atuação conjunta com ações de conscientização, por meio de políticas públicas para a competente 
salvaguarda do patrimônio cultural.

Importante se faz aqui sopesar, também, outra vertente que envolve o patrimônio cultural. Quando ele é tomado exclusivamente como um 
produto, pois não raramente aparece a associação entre patrimônio cultural e turismo. A lógica capitalista instaurada no Brasil replicou a ideia 
de que o turismo é um meio de preservação cultural. Esse entrelaçamento possui aspectos positivos e negativos. O aspecto positivo se prende ao 
fato de que, na maioria das vezes, o turismo é direcionado ao consumo e rentabilidade, que torna o patrimônio cada dia mais atraente, levando a 
propósitos de investimentos em sua preservação. Por outro lado, há um crescente costume direcionado a agir sobre os bens segundo perspectivas 
bastante distantes das premissas do campo preservacionista, tendo como alvo preponderantemente a rentabilidade.

Levando-se em conta o que foi observado, o patrimônio cultural porta valores comuns compartilhados por uma comunidade. Em especial, 
num país como o Brasil em que desde muito cedo houve a convivência entre opostos (senhor e escravo negro ou índio)7.

Numa nação multiétnica como é o Brasil, aparece então uma proposta teórica multiculturalista do patrimônio. Urge, pois, encarar o patri-
mônio cultural como um espaço cidadão de reconhecimento, identificação e diálogo entre as gerações.

Por fim, para se ampliar o tratamento jurídico e protecionista ao patrimônio cultural faz-se necessário repensar o real sentido da preserva-
ção, e entender a importância das discussões acerca da vastidão do patrimônio cultural.

6 Considerações Finais

O patrimônio cultural se manifesta de diversas formas na realidade social e histórica. Muitas dessas emergências físicas e imateriais antes 
acabavam excluídas da concepção de cultura. Atualmente, a proteção do patrimônio cultural não diz respeito somente ao Estado e demais entida-
des públicas, mas também, a todos e a cada um dos membros da comunidade na qual estão inseridos. É, pois, um conceito que pode promover o 
7  Convivência entre opostos sem significar necessariamente proximidade ou tolerância. Harmonia de etnias e racismo, por mais opostas que pa-

reçam, sempre andaram juntas, de modo geral, no Brasil, até meados do século XX. A chamada ‘democracia racial’ ainda aparece como utopia 
para muitos doutrinadores.
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autoconhecimento, facilitar a comunicação, a aprendizagem, e orientar a relação da cultura atual com o seu passado e o seu futuro.

É possível vislumbrar a onipresença de elites oligárquicas em suas variadas dimensões no contexto da formação social do cidadão brasileiro. 
A obra ‘Casa Grande e Senzala’ remete ao entendimento dessa dinâmica existente desde o início da colonização portuguesa, quando do encontro 
racial e cultural fundante da nação brasileira.

Na pesquisa das manifestações da herança colonial brasileira é admissível entrever nas práticas de seleção do patrimônio cultural ações 
de caráter nitidamente patrimonialistas, utilizadas sempre em favor de grupos de poder, de parcela das elites hegemônicas pouco democráticas e 
individualistas.

Necessário se faz repensar o patrimônio cultural por outros caminhos, de forma que sua seleção não seja impregnada de autoritarismo ou 
influências oligárquicas numa clara herança de práticas colonizadoras das quais a sociedade brasileira é fruto.

Nessa abertura de caminhos para criação e implantação de estratégias de construção do conhecimento, e não somente práticas de eleição 
daquilo que é grandioso ou marcante no tempo em uma escala mundial, não se pode prescindir da valorização da diversidade, respeitando a autono-
mia cultural e promovendo o reconhecimento e alteridade cultural entre os povos. E, que sejam adotadas experiências dos grupos subalternizados, 
distinguindo o conhecimento oficial e de base eurodescendente dos conhecimentos outros.

Conclui-se, pela observação empírica, que muitas das políticas de tutela patrimonial são precedidas por um ato que deveria ocorrer de forma 
isenta. O almejado é que os cidadãos responsáveis por tal apuração - representantes da sociedade civil e do poder público - fossem cidadãos impar-
ciais com foco nos direitos culturais da coletividade e não representantes de interesses vários, sectários, oligárquicos, inclusive, interesses próprios.

A indicação dos bens culturais que integrarão o patrimônio cultural, efetivamente, afeta uma coletividade indeterminada de pessoas, porque 
tal patrimônio material ou imaterial carrega consigo a identidade, referência e memória do povo. E o povo que sabe algo sobre si mesmo reúne 
condições de defender seus valores de soberania e autodeterminação. Desponta, então, a imposição de experimentação de novas formas de orga-
nização e gestão mais participativas, que agucem no brasileiro o espírito de pertencimento e de cidadania.

As políticas públicas culturais emergem com relação à ideologia que as rege e a seus mecanismos de atuação. Muitas vezes, sofrem descon-
tinuidade e ingerência política unicamente voltada a interesses econômicos. Elas poderão ser eficazes e os objetivos democráticos de preservação 
alcançados se afastadas das bases ideológicas que até hoje influenciam o pensamento preservacionista do Estado, conforme abordado neste artigo.

Cumpre ponderar que esse novo tratamento atribuído ao patrimônio cultural, a partir de 1988, em sua amplitude, só poderá ser efetivado 
se houver uma ruptura paradigmática com as bases ideológicas dominantes. Bases oligárquicas atávicas, que colocam a lógica do lucro acima de 
tudo, e canalizam esforços com a finalidade de nutrir seus próprios interesses.

Tendo em vista os aspectos tratados, é importante considerar que não serão somente novas leis e novos instrumentos jurídicos de proteção 
que levarão a um aprimoramento da política de preservação no País. Há que se empenhar numa política ampla de preservação, que seja, acima de 
tudo, participativa, democrática e fomentadora das diversidades.
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APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS COM PROPRIEDADES FOTOCATALÍTICAS NA REABILITAÇÃO DO 
PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO – CONTRIBUTO PARA UMA MAIOR SUSTENTABILIDADE

Carlos Manuel Franco *

Resumo

O Património Arquitetónico, sobretudo quando inserido em ambiente urbano de considerável densidade populacional, depara-se com problemas 
ambientais agravados, mormente pela sua contínua exposição aos gases altamente poluentes emitidos pelos veículos, refletindo-se negativamente 
na qualidade do ar, com a consequente degradação das fachadas - necessidade de obras de manutenção - custos mais elevados. Persistir num mo-
delo económico linear de “extrair -consumir -descartar” não será viável, pelo que impõe -se mudar a abordagem estratégica (Fundo Ambiental 
Aviso n.º 6907/201, DR nº 119/2017). Os revestimentos descontaminantes e autolimpantes são muito significativos para o novo conceito de 
Economia Circular - modelo económico que atende às necessidades humanas e distribui de forma justa os recursos mobilizados sem prejudicar o 
funcionamento da biosfera ou cruzar limites físicos do planeta, pois o seu uso vem permitir alargar o período dos ciclos de limpeza, diminuindo 
os custos de manutenção.  Sensibilizar os promotores privados e as entidades públicas proprietárias de edifícios para a importância que os mate-
riais compósitos Nano estruturados representam, no âmbito da sustentabilidade, para o humanidade e para o ambiente, enfatizando as vantagens 
económico/sociais, a médio/longo prazo, resultantes do uso destes novos materiais, será um contributo para que uma nova tendência se afirme 
num futuro próximo, numa intervenção mínima, pouco intrusiva, observando o princípio da reversibilidade, de forma a verificar o estabelecido 
nas principais cartas internacionais sobre conservação e restauro do Património, princípio basilar das recomendações do Conselho Internacional 
de Monumentos e Sítios - ICOMOS. O desafio deste trabalho será apresentar uma solução mais sustentável, reduzindo em simultâneo os custos 
diretamente relacionados à conservação e manutenção e, através do processo natural intrínseco à fotocatálise e das características dos NM, a redu-
ção do custo ambiental associado.

Palavras chave: Nanomateriais, Património Arquitetónico, Sustentabilidade.

Abstract

The architectural heritage when particularly set in an urban environment with a high population density, faces environmental issues mainly due to 
the exposure to the highly polluting gases emitted by the traffic, reflecting itself negatively in the quality of the air with a consequent degradation 
of building’s façade, causing a huge need for maintenance works – higher costs. Persisting in a linear economic model of ‘extracting-consumin-
g-discarding’ won’t be viable so it’s important to change the strategic approach -Environmental Fund nº6907/2017.The decontaminating and sel-
f-cleaning coatings are very significant in the perspective of the new concept of Circular Economy - an economic model that meets human needs 
and distributes the resources fairly,  without damage the way the biosphere works or crossing the line of any physical limits of the planet, because 
these coatings allow to extend the period of cleaning cycles, reducing maintenance costs. To disseminate and raise awareness among architects 
and other experts of the importance of composite nanostructured materials in the context of sustainability. As well as presenting to the private 
investors and public entities that own buildings and the public space in general, the medium/long-term economic advantages derived from the use 
of these new materials will contribute to a new trend in the future;in an intervention that is minimal, not intrusive, guaranteeing the principle of 
reversibility, in order to verify the established in the main international guidelines related to conservation and restoration of Heritage, appearing 
as a basic principle of ICOMOS recommendations. The challenge of this work will be a sustainable solution, which considers the introduction of 
nanostructured materials, with a reduction of conservation costs, and, through the natural process intrinsic to photo catalysis and NM characteris-
tics, with the consequent reduction of the environmental cost associated with this type of interventions.

Keywords: Nanomaterials, Architectural Heritage, Sustainability
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1. Introdução

Desde os tempos mais remotos o homem, mormente desde quando se tornou sedentário, procurou dominar tecnicamente as plantas e os ani-
mais, quer pela escolha das melhores sementes para reprodução como pela domesticação dos animais. Com o novo modo de vida resultante da sua 
fixação ao local surgiu a necessidade de se construir abrigos, e com ela a preocupação de combinar diferentes materiais disponíveis na natureza que 
garantissem propriedades melhoradas e consequentemente maiores vantagens resultantes dessa associação. Os tijolos usados na Mesopotâmia na 
construção desde o ano 5.000 a.C. tinham na sua composição palha com o objetivo de reforçar a sua capacidade de resistência, reduzindo a fissura-
ção durante o processo de secagem. Este ancestral compósito em que a lama funcionava como matriz polimérica e a palha como fibras de reforço, 
tirando vantagens das características de cada um individualmente, potencializando o seu desempenho quando em conjunto, vem demonstrar que o 
conceito de materiais compósitos já existia na antiguidade. (LIMA, E. 2014, P. 20; GONÇALVES, M. & MARGARIDO, F. (Eds.). 2012, p. 576).

Apesar de o conceito de Nanotecnologia ser atual, parte da tecnologia incorporada nesta nova ciência já era desde há muito utilizada. Alguns 
processos tecnológicos antigos promoveram a integração e/ou formação de nanopartículas no compósito resultante. Sem que à época existisse o 
devido entendimento do desenvolvimento do fenómeno, a tecnologia sobre a matéria evoluía através dos resultados da experiência, baseada pura-
mente na tentativa e erro. Na China ancestral já se dispersava nanopartículas na tinta nanquim – Mistura de fuligem (nanopartículas de carbono) 
com água e goma-arábica, conferindo a necessária fluidez para o seu uso na escrita (BERTI, L. & PORTO, L. 2017, p. 10). Também na antiga Chi-
na eram produzidas porcelanas e vitrais contendo nanopartículas de ouro com o tamanho de 20 a 60nm. (LOZ, M. 2014, pp.16-22; GONÇALVES, 
M. & MARGARIDO, F. (Eds.). 2012, pp. 730-735; NETO, O. & PACHECO, M. et al, 2012, p.19).  Um exemplar extraordinário fabricado pelos
romanos, datado no decorrer do século IV d.C., incorporando partículas nanométricas, é o Cálice de Licurgo – representando o rei com o mesmo
nome a ser arrastado por Ambrósia, contém nanopartículas de ouro e prata [Fig. 1].

A adição destas pequenas partículas na fusão prolongada do vidro terão dado origem á formação das nanopartículas metálicas, conferin-
do-lhe a particularidade de mudança de cor apenas com a mudança de posição da origem da luz: apresenta uma cor verde-ervilha á luz ambiente 
(reflexão da luz exterior), transmitindo a cor magenta quando a fonte de luz é localizada no seu interior. Várias outras civilizações exploraram ao 
longo dos tempos o efeito da incorporação de nanopartículas no fabrico de vidros. Artífices da época Medieval adicionavam nanopartículas metá-
licas com tamanhos entre 40 a 100nm para criarem efeitos nos vitrais coloridos. 

Figura 1: Cálice de Licurgo. 

(*) Fonte:  https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?partid=1&asse-
tid=1066991001&objectid=61219, acedido em 11-11-2018

Durante a idade média também os alquimistas da época, em resultado de longa e intensa pesquisa - um pouco por toda a Europa, já utiliza-
vam nanopartículas de ouro e prata – com tamanhos entre 40 a 100nm, na fusão com o vidro colorido dos vitrais, sobretudo em igrejas católicas, 
proporcionando o reflexo de luz vibrante (LIMA, E. 2014, p. 79; LOOS, M. 2014, pp. 16-22). 

No século XX Arthur Von Hippel, investigador do MIT-Massachusetts Institute of Technology, na década de 50, foi um dos primeiros a 
descortinar a síntese de dispositivos microscópicos, manipulando átomos e moléculas (RÉGIS, E. 1997 in NETO, O. & PACHECO M. et al, 2012, 
p.19).

“There´s plenty of room at the bottom”, tema da palestra proferida pelo físico norte americano Richard P. Feynman, apresentada em 1959 
no encontro anual promovido pela Sociedade Americana de Física, no Instituto de Tecnologia da Califórnia-CalTech, em que uma das questões 
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apresentadas foi a que seria possível condensar na cabeça de um alfinete os 24 volumes completos da Enciclopédia Britânica, estabelece a data do 
início da era da nanotecnologia. (CRISTINA, I. 2014, pp. 5-16; ROZ, A. et al, 2015a; TORGAL, F & JALALI, S. 2010, p. 402), no entanto o termo 
nanotecnologia foi apenas apresentado por Norio Taniguchi – professor da universidade de Tóquio, no ano de1974 (TORGAL, F & JALALI, S. 
2010, p. 402; LIMA, E. 2014, p. 79). 

Nano, com origem etimológica no grego e significa anão, prefixo de unidade de medida na ordem de um bilionésimo de metro (1/1.000.000.000 
= 10-9) ou 1nm, correspondendo aproximadamente a 10 vezes o tamanho de um átomo. Para comparação expedita pode-se dizer que o diâmetro 
do cabelo humano é mil vezes maior que um nm. No entanto para que um dispositivo seja considerado

Nanotecnológico será necessário apresentar propriedades diferenciadas associadas à sua nova condição em nano escala. A compreensão e 
o controle da matéria à escala entre 1 e 100nm - ciência a Nano escala, onde se manipula a matéria com atividades que envolvem a interação dos
átomos e moléculas, projetando e construído materiais e sistemas funcionais, definem o termo Nanotecnologia (ROZ, A. et al, 2015a, pp.3-12).

Das diversas definições existentes na literatura, apresenta-se de uma forma sucinta as diferenças entre Nanotecnologia e Nanociência, em 
resultado da pesquisa realizada no ano de 2004 pela The Royal Society e pela The Royal Academy of Engineering (NETO, O. & PACHECO M. et 
al, 2012, pp. 17-19):

Nanociência: estudo dos fenómenos e manipulação à escala do átomo, molécula, em que suas propriedades físico-químicas são resultan-
tes da condição associada à nano escala, diferindo significativamente das que tem em maior escala.

Nanotecnologia: controlo da forma e do tamanho à Nano escala, projetando, caracterizando e produzindo para aplicação prática nanoes-
truturas, dispositivos e sistemas.

Na atualidade as Nanociências cruzam fronteiras entre física e biologia, procurando materiais adaptáveis, tendo como ponto de partida e 
inspiração o mundo orgânico, com a observação de células vivas, procurando semelhanças do conceito. Os Ribossomos – estruturas orgânicas, 
produzem as proteínas das células, comportando-se como verdadeiros montadores em nano escala. Com a manipulação do código, eles podem 
mudar os resultados desse processo biológico, não só para aplicações no melhoramento das plantas na agricultura ou produzir insulina e vacinas, 
como também em organismos geneticamente modificados capazes de produzir material de construção. Investigadores de Materiais Biomoleculares 
no MIT - Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, recorrem a organismos simples geneticamente modificados para produzir 
materiais e dispositivos (MASS, W. et al, 2015. pp. 157-161). A aplicação de materiais que apresentam propriedades físico-químicas resultantes 
dos fenômenos associados à nano escala – tamanhos entre1 a 100nm, dando origem a novos e melhores materiais, dispositivos e sistemas decor-
rentes dessa nova condição, disponíveis no mercado para as mais diversas aplicações, será uma contribuição desejável para uso em intervenções 
de reabilitação e conservação de Património Arquitetónico, pelo seu desempenho melhorado, na combinação com os materiais tradicionais, numa 
prévia e adequada seleção que garanta a necessária compatibilidade química com o substrato preexistente. 

Os átomos que se apresentam à superfície são mais reativos que os restantes existentes no interior do volume das nanopartículas. Da desa-
gregação das micropartículas em múltiplas

nanopartículas [Fig. 2] resulta um aumento da area superficial, sendo proporcional o aumento de átomos e consequentemente a sua maior 
reatividade e atividade catalítica, podendo, no entanto, o desempenho do catalizador ser aumentado de acordo com o formato da estrutura obtida 
– os poliedros de 26 e 18 faces têm maior capacidade de absorção e atividade fotocatalítica. (ROZ, A. et al, 2015a, pp. 166-167; GONÇALVES,
M. & MARGARIDO, F. (Eds.). 2012, pp. 746-748; Roz, A. et al, , 2015b, pp. 77-80.)

Figura 2 – Efeito da desagregação das partículas (Adaptado de ROZ, A. et al, , 2015ª, p. 166)

Aumento da área superficial, mantendo o volume original: Fig. 2a – 6 faces; Fig. 2b – 48 faces; Fig. 2c – 384 faces; Fig. 2d – 3072 faces
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As definições de um Nano material, quanto ao seu tamanho, baseiam-se em dois critérios: 

• 50% das partículas integrantes do material terão de ter pelo menos uma das suas dimensões externas entre 1 a 100nm;

• O volume da área superficial especifica – VSSA, terá de ser maior que 60m2/cm3 (valor calculado a partir de uma esfera
com 100nm de diâmetro)

O volume da área superficial especifica – VSSA, de uma partícula determina assim a sua reatividade quando exposta ao meio. Com a di-
minuição das dimensões da partícula obtém-se uma maior proporção dos átomos na sua superfície, resultando uma maior área de contato externo, 
favorecendo as reações químicas catalíticas. Uma vez que este fenómeno acontece na superfície, uma determinada massa de material nano estrutu-
rado terá uma elevadíssima reatividade, aumentando o seu potencial catalítico, quando comparado com a mesma massa constituída por partículas 
maiores. Será, contudo, um dos grandes objetivos da investigação sobre a catálise o entendimento de como a diminuição das partículas não só 
aumenta a área de superfície com também influencia o seu desempenho catalítico intrínseco, numa procura de novas estruturas para produção de 
catalisadores de estruturas mais eficientes. (BERTI, L. & PORTO, L. 2017, pp. 17-33).

A adoção de medidas visando à sustentabilidade ambiental deverá começar na fase de conceção de projeto até a conclusão da obra, redu-
zindo o impacto tanto na produção de resíduos provenientes da construção, como os encargos com a manutenção do edificado público, visando a 
observação dos princípios que norteiam a sustentabilidade ambiental. Cabe assim à Administração Pública - a título de exemplo para a sociedade 
civil, adotar soluções que verifiquem a eficiência enérgica (GOMES, M. 2014, in Obras Públicas Sustentáveis, Materiais de Construção Sustentá-
veis, Volume 2: pp.523-531). Serão as boas práticas que urge implementar no setor da construção, que maior impacto terá na prevenção e mitigação 
das alterações climatéricas (TIRONE, L. 2008, p.14).

A metodologia adotada - sendo um tema em permanente evolução, constatando-se um aumento exponencial de trabalhos e estudos nesta 
área de investigação, resultando na produção de novos materiais nano estruturados com novas potencialidades, teve como plataforma de trabalho 
a consulta de bibliografia específica, sendo que na revisão bibliográfica realizada, deu-se preferência - e por esta ordem, a artigos científicos pu-
blicados, livros, teses e dissertações.

O presente estudo, que será completado com a conclusão e recolha dos resultados dos ensaios ao reboco experimental em curso com cal 
hidráulica natural nano estruturada - nano TiO2, a decorrer num dos paramentos do Forte S. Jorge dos Oitavos, Cascais – tipologia corrente de 
fortificações costeiras construído em 1642, assentando na avaliação da eficiência dos procedimentos ao longo do tempo de exposição aos agentes 
atmosféricos, analisando os resultados dos ensaios a realizar em obra após 28 dias a contar da data da sua execução. 

2. Intervenções Em Património Arquitetónico Classificado (Tombado)

Previamente às intervenções em Património Arqutetónico classificado (tombado) e em fase de projeto, deverá se considerar não só a le-
gislação aplicável de âmbito nacional, como também as cartas e recomendações, critérios e normas internacionais sobre proteção de Património 
Arquitetónico. 

A legislação Portuguesa estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural - Lei nº.107/2001 
de 8 de Setembro, conjugado com o Decreto-Lei n.º 308/2009 de 23 de Outubro, (LOPES, F. 2013, pp. 13-22), definindo os conceitos, direitos e 
deveres dos proprietários de património com interesse cultural relevante, designadamente arquitetónico, com valores de memória, antiguidade, 
autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade, sendo tarefa fundamental do Estado e dever dos cidadãos, a sua proteção e 
a valorização. Os estudos e projetos para as obras de conservação, modificação, reintegração e restauro em bens classificados (tombados), ou em 
vias de classificação (tombamento), terão de ser elaborados e subscritos por técnicos de qualificação legalmente reconhecida ou sob a sua respon-
sabilidade direta, sendo que as obras ou intervenções, serão objeto de autorização e acompanhamento do órgão competente para a decisão final do 
procedimento de classificação (tombamento).

O Estado, os municípios e os proprietários ou titulares de outros direitos reais de gozo sobre imóveis classificados (tombados) devem exe-
cutar todas as obras que a administração do património cultural competente considere necessárias para assegurar a sua salvaguarda, podendo as 
entidades públicas competentes promover a sua execução coerciva, no caso de as obras ou intervenções não terem sido iniciadas ou concluídas 
dentro do prazo fixado (Lei nº.107/2001 de 8 de Setembro).

No Brasil, e independentemente de se tratar de uma pequena intervenção como seja a simples pintura de fachadas, ou uma intervenção que 
contemple uma ampliação da construção, será necessário uma autorização prévia emitida pelo órgão responsável pelo tombamento (classificação). 
Para obras maiores torna-se obrigatória a elaborar um projeto arquitetónico descrevendo o tipo de intervenção, subscrito por um arquiteto, de 
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acordo com a Lei Federal 12.378/2010. Não obstante ser da responsabilidade do proprietário a promoção de todas as obras necessárias à preserva-
ção do bem, a lei brasileira prevê que em caso de o proprietário ou titular de posse não possuir recursos suficientes para promover as necessárias 
obras, caberá ao órgão responsável pelo tombamento (classificação), realizar as intervenções que se considerarem necessárias para assegurar a sua 
preservação (PAIVA, C. & SOUZA, A. 2018, pp. 94-104). 

3. Fotocatálise: Fundamentação teórica

Figura 3 – Mecanismo Oxidação / Redução

A fotocatálise: processo natural que envolve a ativação de um semicondutor – no caso de estudo será o Dióxido de titânio - TiO2, excitado 
por radiação ultravioleta – UV, emitida pelo Sol ou, em ambientes interiores, por luz artificial. Os semicondutores possuem uma camada de va-
lência

incompleta e uma camada condutora separada por uma “bandgap“ (Fujishima, 2008) – [Fig. 3].  A fotoativação do TiO2: radiação UV de 
energia maior ou igual à energia da “bandgap” (banda de transferência), incitando a transferência de eletrões da banda de valência BV para a con-
dutora BC, gerando energia para degradar os resíduos acumulados, contribuindo para a descontaminação ambiental e autolimpeza do revestimento.

São os radicais hidroxilos (OH ̄ ) os principais responsáveis pela capacidade bactericida na reação fotocatalítica, possuindo uma capacidade 
de destruição entre 1.000 a 10.000 vezes superior à aplicação de desinfetantes químicos (CHO et al., in TORGAL, F. & JALADI, S. 2010, pp. 
428-433).

A fotocatálise confere características autolimpantes e descontaminantes às superfícies expostas à radiação UV, num processo natural desen-
volvido no Japão em 1972 pelo investigador Akira Fujishima (1942), sobre supervisão de Kenichi Honda (1924/2011) Honda-Fujishima effect.

Superfícies naturais como a Flor de Lótus, que repelem a água e mantem a planta limpa são caraterísticas de estruturas Nano estruturadas 
comuns em vários elementos da natureza e mesmo em animais. A rugosidade da superfície em associação com a espessura da sua fina camada 
origina uma superfície com dupla função: os picos são hidrofílicos e reentrâncias são hidrofóbicas. Para quantificar a hidrofobicidade de uma su-
perfície será necessário medir o angulo de contado da gota de um líquido com a superfície, associado aos parâmetros termodinâmicos relacionados 
com a tensão superficial. 
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Figura 3 – Caracterização da molhabilidade da superfície, face ao angulo de contato da agua

Fig. 3a - superfície hidrofílica com ângulo de contato com a água menor que 90º; Fig. 3b - Superfície hidrofóbica com um ângulo de con-
tacto da água superior a 90 °; Fig. 3c - superfície super-hidrofóbica com ângulo de contato da água maior que 150° (Adaptado de Fujishima, A. et 
al 2014; in Molecules2014,19(4), 4256-4283, acedido em 15-11-2018).

Podemos então concluir que quanto maior for o valor do angulo em analise, menos susceptível será a interação água/superfície. Quanto 
maior for o angulo de contato estático de um material menor será a sua “molhabilidade”. O valor do angulo de contato de uma gota depositada 
sobre uma superfície determina a natureza hidrofílica ou hidrofóbica do material usado na sua composição, apresentando-se as classificações de 
molhabilidade assim ordenadas

• Superfície super-hidrofílica: com ângulo de contato de baixo valor, próximo de 0º.

• Superfície hidrofílica: ângulos de contato de baixo valor, até 30º.

• Superfície de características intermédias: ângulos de contato entre 30º até 90º.

• Superfície hidrofóbica: ângulo de contacto superior a 90º e menores que 140º.

• Superfície super-hidrofóbica: com ângulo de contato da água superior 140º.

O estudo e compreensão das características das Nanopilosidades existentes nas plantas torna-se imprescindível para a replicação destas 
estruturas, possibilitando a fabricação de materiais Nano estruturados que garantam uma desejável super-hidrofobicidade das suas superfícies 
(TOMA, E. et al, 2016, pp. 17-19).

As capacidades hidrofóbicas de superfícies, com alguns exemplos da própria natureza, como acontece com a superfície da flor de lótus, em 
que a sua capacidade de autolimpeza se deve à composição da sua microestrutura, são fonte inspiradora para a sua replicação e fabrico de novos 
materiais de construção, assistindo-se entre os anos 1997 e 2007 ao aumento exponencial de artigos científicos sobre esta área de investigação 
(TORGAL, F. & JALADI, S. p.413). Revestimentos com estas características repelem de imediato a água, mantendo a sua superfície limpa. A 
tendência natural de a água se espalhar não se verifica em superfícies hidrofóbicas, uma vez que o seu relevo não permite esse movimento, dando 
origem à formação de gotas esféricas que rolam para fora da sua estrutura (BERTI, L. & PORTO, L. 2017, pp. 3 – 11; FUJISHIMA, A. et al 2014; 
in Molecules2014,19(4), 4256-4283).
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Figura 4 - Diferentes propriedades de molhabilidade da folha de lótus

(Adaptado de Fujishima, A. et al 2014; in Molecules2014,19(4), 4256-4283, acedido em 15-11-2018).

A Figura 4 pretende expor a relação entre a rugosidade da superfície e a sua molhabilidade, onde se representa de uma forma esquemática o 
comportamento de uma gota de água em contato estático com uma superfície rugosa: uma gota de água pode preencher a estrutura rugosa em que 
o líquido preenche completamente a estrutura de contato [Fig. 4a], ou manter-se acima dessa estrutura rugosa [Fig. 4b], No modelo apresentado
verifica-se que com o aumento da rugosidade superficial, uma superfície hidrofóbica se tornará mais hidrofóbica – super-hidrofóbica [Fig. 4b].
Devido aos seus grandes ângulos de contato e baixos ângulos de deslizamento, a folha de lótus exibe diferentes comportamentos de molhamento
sob diversas condições. Cheng et al. levantou uma interessante questão fundamental: “A folha de lotus é realmente super-hidrofóbica?”, concluin-
do que estas podem ser hidrofóbicas ou hidrofílicas, dependendo de como a água interage com a superfície da folha (FUJISHIMA, A. et al 2014;
in Molecules2014,19(4), 4256-4283, acedido em 15-11-2018; Toma, E. et al, 2016, pp. 15-19). Superfícies hidrofóbicas que simultaneamente
adquirem propriedades hidrófilas – interação com a água, e oleofílicas - afinidade química com os óleos, são designadas por superfícies anfifílicas
(Costa, J. et al, 2016, p. 2). A tensão superficial resultante da força de coesão existente entre moléculas, controlam a forma da gota do líquido,
sendo que os surfactantes – compostos anfifílicos, substância que aumenta as propriedades lubrificadoras de um líquido baixando a tensão super-
ficial da água, formam uma camada superficial de moléculas com influência direta na formação de interfaces líquido/ar, líquido/líquido e líquido/
sólido (Toma, E. et al, 2016, p. 15).

4. Nano TiO2 Em Revestimentos De Superfícies

A reação fotocatalítica é o um dos fenómenos mais conhecidos resultantes da aplicação de materiais Nano estruturados no setor da Cons-
trução Civil. Existem vários semicondutores com capacidades fotocatalíticas, contudo o mais utilizado como catalisador em reações químicas é o 
Dióxido de Titânio (TiO2) – óxido polimorfo, possui três isomorfos principais: anatase; rutilo e brookite, devido à sua baixa toxicidade e à sua es-
tabilidade (Franco, C. 2018, pp. 129-131, in Gestão de projetos sustentáveis; Toma, E. 2016, p.53; Tullio, F. & Tullio (eds), L. 2018, pp.129-131).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brookite
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Figura 5 – Ação descontaminante/purificadora do ar

(adaptado de Carneiro, J. et al, 2013)

O nano Dióxido de Titânio – TiO2, sob a forma de polímero ou integrado na matriz do substrato, devido às suas propriedades fotocatalíticas, 
fenómeno através do qual acelera a velocidade de uma reação química sem ser consumido (Paramés, J. & Brito, J. 2010, p.55-62), reagindo com 
a sujidade ou com outros compostos orgânicos e/ou inorgânicos, provoca a sua dissociação e a sua consequente desintegração. Associado ao facto 
de que o TiO2 quando sujeito à radiação ultravioleta [Fig. 5], reduz o ângulo de atrito interno da água, tornando a superfície hidrofílica ou mesmo 
super hidrofílica, conferindo um aumento das propriedades de autolimpeza, mantendo a superfície limpa durante mais tempo, dispensando assim 
o consumo de outros recursos energéticos, aumentando consideravelmente a sua sustentabilidade.

Revestimentos hidrofílicos em que a água não é repelida de imediato, mas que se espraia como um filme fino sobre a superfície, proporcio-
nam uma manutenção extremamente baixa das superfícies (PETERS, S. 2014, pp.126-132). As superfícies autolimpantes possibilitam um período 
alargado dos ciclos de limpeza, refletindo-se significativamente os custos de manutenção, com a redução da frequência de obras de limpeza.

Materiais de longa duração, antibacterianos, com enzimas funcionais, purificadores de superfícies, entre muitas outras capacidades, fazem 
parte da longa lista de Nanomateriais já disponíveis para aplicação na arquitetura e 

construção. A nanotecnologia é o estudo e fabricação de estruturas moleculares entre 1 e 100nm, tendo como objetivo fundamental é con-
trole da matéria ao nível do átomo (SCHROPFER, T. 2011, p. 19). 

poluentes
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Figura 6 – Ação autolimpantes e descontaminante

(Adaptado de www.picada-project.com, acedido em 14-07-2018)

Fig. 3a - a sujidade que se fixa na superfície é fragmentada sob o efeito do TiO2, sendo arrastada pela ação da chuva ou aspersão: auto-
limpeza; Fig. 3b - os poluentes (NOx) são depositados na superfície e transformados em nitratos, eliminados pela matriz TiO2 do revestimento: 
descontaminação. 

Relativamente às capacidades de descontaminação, estudos científicos mostram que 1.000m2 de área de fachadas revestidas com materiais 
fotocatalíticos, terá uma ação de purificação do ar de forma tão eficaz quanto 70 árvores decíduas de tamanho médio [Fig. 7] (SASCH, P. 2014, 
pp. 122-185; PETERS, S. 2014, pp.126-132). 

Fig. 7 – Comparação do comportamento dos revestimentos Fotocatalíticos TiO2 em fachadas

 (Adaptado de AGROB BUCHTAL, 2018).

O efeito do TiO2 é há muito conhecido: quando exposto à radiação UV, não só tem a capacidade de induzir o processo fotocatalítico em 
substâncias depositadas na sua superfície, como também foto induz a auto conversão hidrofílica. Os revestimentos tornam-se assim super hidrofí-
licos, em que a água da chuva ou de aspersão forma um filme continuo que inibe a formação de gotas, facilitando a sua limpeza (GONÇALVES, 
M. & MARGARIDO, F. (Eds.). 2012, p. 760).

Ensaios realizados sobre pavimentos urbanos com superfícies com propriedades fotocatalíticas demonstram que um passeio assim construí-
do apenas em um dos lados da rua, terá uma capacidade de degradação de 15% do NOx produzido pelo tráfego automóvel local, resultando um 
valor superior ao que seria conseguido se fossem plantadas árvores em ambos os lados da rua [Fig. 8], (CHEN; et al, 2007, p. 13). 

=
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 Fig. 8 – Analogia do comportamento dos revestimentos (A) Fotocatalíticos TiO2 em pavimentos urbanos.

A fotocatálise, como já foi dito, é o fenómeno por meio qual um composto, quando excitado pela radiação UV, acelera a velocidade de uma 
reação química sem se consumir, resultando na reação de oxidação-redução (redox). A fotocatálise pode-se assim comparar a outro fenómeno 
natural que acontece nas plantas – Fotossíntese, conforme ilustrado na Figura 9 (FUJISHIMA, A., HASHIMOTO, K., & WATANABE, T. (1999). 
TiO2 photocatalysis: Fundamentals and applications. Tokyo: Bkc), em que a clorofila - fotocatalisador muito poderoso existente nas plantas, atua 
como um catalisador para produzir oxigênio a partir de dióxido de carbono (CO2) e água (H2O). O fotocatalisador no processo de fotocatálise 
corresponde à clorofila no processo de fotossíntese (Ohama, Y. e Van, G. 2011, pp.7-26).

Fig. 9 – Comparação entre a Fotossíntese das plantas e a atividade Fotocatalítica TiO2

A: Produção de O2 a partir do CO2 e cloroplasto – fotossíntese em plantas; B: Produção de O2 e H2 a partir da hidrólise da água - fotoca-
talisador TiO2; C: Produção de CO2 e H2O a partir da fotocatálise de matéria orgânica - fotocatalisador TiO2 (Fonte: OHAMA, Y. & GEMERT, 
V. 2011).

Com multifuncionalidades os materiais Nano estruturados, como sejam os sistemas especiais de revestimento que oferecem proteção per-
manente, assumem especial importância, podendo ser limpos pelo menos 15 vezes, sem qualquer redução na sua eficácia. Com base principalmen-
te em organossilanos funcionais - materiais híbridos constituídos pela combinação dos componentes orgânicos e inorgânicos que, normalmente 
apresentam propriedades complementares, dando origem a um único material com propriedades diferenciadas daquelas que lhes deram origem. Os 
organossilanos funcionais, tornam os revestimentos antiaderentes, protegendo ainda contra a erosão das superfícies metálicas, reduzindo os caros 
ciclos de limpeza (JOSÉ, N. & PRADO, L. 2005, pp. 281-288; PETERS, S. 2014, p. 128). 

Fig. 7 – Processo de descontaminação que ocorre na superfície autolimpante super-hidrofílica

À esquerda - CO2 como produto de reação de decomposição de poluentes; à direita - a lâmina de água provocada pela super-hidrofilicidade 
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do semicondutor, lavando os produtos das reações de decomposição. (Adaptado de FUJISHIMA et al., 2008) Fonte: https://www.researchgate.net/
publication/230718203_TiO2_Photocatalysis_and_Related_Surface_Phenomena ©2006, Elsevier Science Ltd.

Materiais de ligação como adesivos e selantes para a indústria da construção civil, hidrofóbicos e fáceis de limpar, quando aplicados em 
fachadas, garantem ainda proteção contra a corrosão metálica das superfícies. Revestimentos anti graffiti aplicados em fachadas, vêm reduzir re-
cursos públicos para a sua remoção, de elevados custos (SASCH, P. 2014, p. 127). A adição de 10% de TiO2 no volume em argamassas de gesso 
- condicionada a sua eficácia à intensidade de radiação ultravioleta a que esteja sujeita, provoca a degradação de vários poluentes atmosféricos,
em poucos minutos de exposição, conseguindo-se reduções de 1/3 na concentração de Compostos Orgânicos Voláteis - COV´s nas superfícies dos
revestimentos exteriores e/ou interiores (Ibidem, pp. 419-428).

5. Considerações finais

As capacidades de autolimpeza e poder de descontaminação atmosférica dos materiais com propriedades fotocatalíticas são conhecidas des-
de a década de 60 do século XX. No entanto, e apesar de a Nanociência ter tido uma considerável evolução desde então, com aplicações de vulto 
na indústria farmacêutica, medicina, ótica, cosmética entre outras, constata-se que o seu reflexo efetivo na construção civil é residual.

O uso de materiais Nano estruturados com propriedades fotocatalíticas nos revestimentos de superfícies dos edifícios e nos pavimentos do 
espaço publico, pode vir a contribuir para uma melhoria da qualidade de vida, num desenvolvimento tecnológico mais eficiente, sobretudo quando 
inseridos em núcleos urbanos de média/grande dimensão.

Superfícies contendo nanopartículas de Dióxido de Titânio – TiO2, que quando expostas à luz ultravioleta UV, com predominação de áto-
mos superficiais mais reativos, dão origem à Fotocatálise - fenómeno natural que acelera a reação química sem ser consumido, e sempre que for 
excitado pela energia da radiação UV. Este fenómeno vem conferir capacidades de dissociação e consequente desintegração de agentes poluentes, 
verificando-se subsequentemente propriedades de autolimpeza, que mantêm as superfícies limpas durante um período mais alargado de tempo, 
reduzindo custos associados a outros recursos energéticos necessários a trabalhos de manutenção, aumentando a sua sustentabilidade.

Se na área urbana o espaço publico correspondente às suas ruas, passeios, praças e parques de estacionamentos, representam aproximada-
mente 20% da área total da cidade, o somatório das superfícies de revestimento das fachadas e coberturas dos seus edifícios – faces de exposição 
direta com a atmosfera, garantem uma interface substancialmente superior. 

Uma das soluções para redução de NOx pode passar pela aplicação de revestimentos com propriedades fotocatalíticas já disponíveis no 
mercado, sejam sob a forma de polímeros sobrepostos em substrato cerâmico e/ou metálico, ou tintas e argamassas com incorporação de nano Tio2 
na sua matriz, nas intervenções de reabilitação do Património Arquitetónico. 

Para os pavimentos em espaço público, uma solução viável será a aplicação de betão fotocatalítico em passeios, com uma camada superfi-
cial contendo TiO2 – adicionado à mistura de 3% a 10% do peso do cimento, que além das vantagens já descritas, garantirá não só uma perfeita 
integração na cidade, como também, com a sua superfície mais confortável ao uso, continua e antiderrapante, se tornará mais apelativa para uma 
franca socialização, contribuindo para uma mobilidade em modos suaves melhorada e mais segura, seja em deslocações rotineiras e/ou em traba-
lho ou lazer, numa desejável revitalização da cidade.

Retirando-se o máximo benefício das maiores superfícies expostas ao meio ambiente – as superfícies correspondentes aos revestimentos 
dos edifícios, numa compatibilização das preexistências com os novos materiais, procurando-se uma solução prática de intervenção, associando 
a Nanotecnologia com técnicas ancestrais, podemos considerar que a aplicação de revestimentos com propriedades fotocatalíticas, poderá ter um 
impacto efetivo no meio ambiente, através  da sua ação descontaminante e purificadora, em que parte substancial dos gases tóxicos - NOx, serão 
eliminados do ar circundante, mitigando a poluição atmosférica em meios urbanos.

Será, contudo, necessário continuar a pesquisa e a divulgação de materiais Nano estruturados inovadores que sejam compatíveis com as 
preexistências em Património Arquitetónico, no respeito pela autenticidade, visando a vulgarização do seu uso nas intervenções de reabilitação, 
que se querem pouco intrusivas e reversíveis, na salvaguarda do legado que nos foi confiado, num contributo para uma desejada vulgarização do 
uso de Nanomateriais nas intervenções de reabilitação do Património Arquitetónico, com novas características e novas propriedades, invocando as 
suas vantagens quando aplicadas no revestimento de superfícies expostas particularmente em ambientes agressivos.

No entanto e estando na presença de materiais muitos recentes sem grande historial sobre os seus efeitos, deverão ser tomadas as necessá-
rias medidas de segurança no seu manuseamento e aplicação, controlando a exposição/proteção individual, identificando a substância/mistura e o 
fabricante, para uma correta caraterização da exposição, perigo e risco.

Difundir, convidando a sociedade civil a participar em ações de sensibilização para as questões ambientais sob a perspetiva da sustenta-
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bilidade, invocando os benefícios do uso de revestimentos auto limpantes com capacidades de descontaminação e purificação do ar das cidades. 

Incentivar o uso de materiais Nano estruturados nas intervenções de reabilitação do Património Arquitetónico, com novas características 
e novas propriedades, com destaque para o seu poder de autolimpeza, descontaminante, bactericida e purificador do ar, recorrendo unicamente a 
energia emitida pelo sol – gratuita e inesgotável, enfatizando junto da Administração Pública a importância que representam no âmbito da susten-
tabilidade, assente nos seus três principais pilares: social, econômico e ambiental, será a melhor recompensa, sobretudo para as gerações que nos 
sucederão.
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 CONTABILIZAÇÃO DO ASPECTO IMATERIAL DOS BENS MATERIAIS PRIVADOS TOMBADOS E 
EXPLORADOS ECONOMICAMENTE

Maria José Rodrigues de Araújo1

Allan Carlos Moreira Magalhães2

Resumo

O presente estudo tem como objetivo analisar a possibilidade da contabilização do aspecto imaterial dos bens materiais tombados pertencentes ao 
domínio privado e explorados economicamente contribuírem para a preservação, conservação e a auto sustentação do patrimônio cultural. Assim, 
indaga-se: como as técnicas de contabilidade podem contribuir para a manutenção e preservação do patrimônio cultural material tombado e perten-
cente ao domínio privado por meio da mensuração econômica do seu valor intangível? Em busca de salvaguardar o patrimônio cultural, este artigo 
aponta a importância das técnicas contábeis para auxiliar os proprietários dos bens tombados na aferição do resultado/lucro na administração de 
um bem. As técnicas contábeis podem auxiliar na demonstração de que o tombamento não apenas ocasiona limitações ao direito de propriedade, 
mas também agrega valor econômico que pode ser explorado para assegurar a sustentabilidade do bem e gerar riqueza. Para a análise destas ques-
tões adota-se como metodologia a abordagem analítica e crítica realizada por meio da revisão bibliográfica. Como resultado da pesquisa espera-se 
demonstrar que a contabilidade é um instrumento importante para a sustentabilidade econômica e financeira do patrimônio cultural material tom-
bado e sob o domínio privado.

 Introdução 

A herança deixada pelos antepassados constitui o patrimônio que, mediante as transformações da humanidade, configura o registro da 
própria história do homem enquanto ser humano e a comprovação da sua existência pelas marcas gravadas nos bens materiais, o que faz com que 
esses bens adquiram um valor imaterial decorrente da valoração humana incidente sobre esse patrimônio. Assim, tem-se como objetivo analisar a 
possibilidade da contabilização do aspecto imaterial dos bens materiais tombados pertencentes ao domínio privado e explorados economicamente 
contribuírem para a preservação, conservação e a auto sustentação do patrimônio cultural. 

Com efeito, a percepção de que o patrimônio é a herança deixada pelos antepassados, vislumbra-se a conservação e sustentabilidade do 
legado em satisfazer as necessidades de uso dos bens no presente sem comprometer as necessidades de satisfação das gerações futuras. Indaga-se: 
como as técnicas de contabilidade podem contribuir para a manutenção e preservação do patrimônio cultural material tombado e pertencente ao 
domínio privado por meio da mensuração econômica do seu valor intangível? Para a análise destas questões adota-se como metodologia a abor-
dagem analítica e crítica realizada por meio da revisão bibliográfica. Como resultado da pesquisa espera-se demonstrar que a contabilidade é um 
instrumento importante para a sustentabilidade econômica e financeira do patrimônio cultural material tombado e sob o domínio privado.

De início vale clarificar que não é a intenção deste estudo estabelecer uma formula contábil para solucionar o problema da sustentabili-
dade dos bens materiais através da mensuração do resultado obtido pelo seu aspecto imaterial. Porém, tentar contribuir com o uso por analogia 
das técnicas contábeis adotadas na escrituração dos bens monetários e não monetários pertencentes as entidades com ou sem fins lucrativos pela 
agregação de valor ao patrimônio. 

1 Mestre em Engenharia de Processo pela UFPA. Especialista em Controladoria da Gestão Empresarial pela UFAM. Professora de Contabilidade na Faculdade Martha 
Falcão-WY DEN. Servidor Público –AGU.-  Email: maria-jose.araujo@agu.gov.br 
2  Doutorando em Direito Constitucional pela UNIFOR. Mestre em Direito Ambiental pela UEA. Professor de Direito no Centro Universitário do Norte – 
UNINORTE. Membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Direitos Culturais – GEPDC. Advogado da União – AGU. -  Email: allancm2@yahoo.com.br
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A Contabilidade E O Patrimônio Cultural

A contabilidade não é uma ciência exata e sim uma ciência social3, pois as ciências humanas e sociais investigam as relações sociais, estuda 
o homem não como ser vivo, mas como ser social, criador de cultura, em quaisquer que sejam os aspectos da vida social. Pois é a ação humana
que gera e modifica o fenômeno patrimonial. Todavia, a contabilidade utiliza os métodos quantitativos como sua principal ferramenta, pois é
através deles que a contabilidade mostra o valor do patrimônio da entidade. A contabilidade tem por objetivo medir, para poder informar, os as-
pectos quantitativos e qualitativos do patrimônio de qualquer entidade. É um processo cujas metas são registrar, resumir, classificar e comunicar
as informações financeiras (SZUSTER, NATAN et al. 2013, p.15).

Enquanto entidade é um “substantivo feminino que significa individualidade, ser, é aquilo que constitui a essência de algo. É tudo quanto 
existe ou pode existir, de forma real ou imaginária” (SIGNIFICADOS, 2014). Dentro desses aspectos pode ter entidades filantrópicas que pres-
tam assistência social, saúde e educação, entidade espiritual representada por qualquer forma espiritual – substancia incorpórea e consciente de si 
mesma, entre outras, a entidade contábil. De acordo com Marion, (2015, p.32) entidade contábil é definida da seguinte forma: 

Quando se faz contabilidade para a pessoa física (embora não seja comum) ou pessoa jurídica, essa pessoa é denominada entidade contábil. Dessa 
forma, qualquer pessoa que tenha necessidade de Contabilidade (e a Contabilidade é mantida para esta pessoa) é chamada entidade contábil.

Assim, sobre o aspecto contábil entidade pode ser definida por unidades de contabilidade que se envolvem em algum tipo de atividade con-
tábil ou possui bens econômicos que devem ser contabilizados. Uma entidade contábil não deve ser confundida com o patrimônio de seus sócios 
ou proprietários, como base no princípio da entidade, como preceitua a resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº 750/93. 

Para Moura (2010, p.15-18) o patrimônio em contabilidade é definido como bens, direitos e obrigações vinculados a uma pessoa ou a uma 
entidade, onde os bens são classificáveis em bens tangíveis e intangíveis. Sendo os intangíveis, imateriais, incorpóreos, abstratos. Constituem 
aplicações absolutamente necessárias para a entidade atingir seus objetivos; inexistem como coisa; não palpáveis não constituídos de matéria. No 
contexto geral, para Mendes (2012, p.11), patrimônio originalmente advém da palavra latina patrimonium é derivada de pater, pai, aplicáveis ao 
conjunto dos bens pertencentes ao pater famílias e por este transmitidos aos seus sucessores. Assim, patrimônio originalmente é aquilo que se 
herda, dando conexão aquilo que é transmitido de pai para filhos. 

Partindo dessa premissa, entende-se patrimônio cultural como a herança da cultura passada por meio das gerações, enquanto patrimônio 
contábil é a herança do patrimônio da entidade, pessoa física ou jurídica, deixada também para as gerações futuras. Mendes (2012, p.9) apregoa 
que o interesse pelo patrimônio cultural “não é apenas académico, porquanto o património cultural é a base sobre a qual se construiu a nossa 
sociedade contemporânea”. Referido autor ainda sustenta que da combinação das expressões portuguesas e inglesa, pode-se afirmar que “todos 
somos herdeiros e que o património cultural é a nossa herança cultural” (MENDES, 2012, p.13).

O patrimônio cultural segundo Soares (2009, p.23) tem sua noção clarificada no Brasil no início do século XX, mais precisamente nas dé-
cadas de 20 e 30, tanto pela sua produção legislativa em âmbito legal e constitucional e pelos avanços na sua gestão. A Constituição brasileira de 
1988, em seu artigo 216, define o patrimônio cultural brasileiro como “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”.

Ainda segundo Soares (2009, p.23), a mudança de tratamento do patrimônio cultural iniciou-se com uma concepção de patrimônio com a 
abrangência, tanto dos bens materiais e imateriais, como dos bens monumentais de valor excepcional e personagens emblemáticos, que tivesse a 
importância para a comunidade. Essa mudança passou também a influenciar lentamente a conceituação de patrimônio cultural com a incorporação 
de dimensões testemunhais e realizações intangíveis dos bens constituídos.

No contexto do patrimônio cultural, para Mendes (2012, p. 35) os “bens são meios aptos à satisfação das necessidades – físicas ou espi-
rituais, materiais ou imateriais – da pessoa humana”. Como visto, os bens são para satisfazer a pessoa humana, e a herança da pessoa é fonte de 
estudo de várias ciências. O que diferencia as ciências é a maneira que cada uma investiga o seu objeto especifico de estudo, debruçada na melhor 
forma de compreende-lo e preservá-lo. E sendo a contabilidade uma ciência social, interligada a várias outras ciências, também busca preservar o 
objeto específico de seu estudo, o patrimônio da entidade. 

Entre as diversas classificações de Ciência, observa-se que a Contabilidade, de acordo com Iudícibus (2015, p. 16-17), iniciou-se empirica-
mente com o homem primitivo, pois tinha como objetivo o controle do seu patrimônio, como rebanhos, fardos de alimentos, instrumentos de caça 
e pesca e outros bens. De acordo com a história da contabilidade esse processo de conta era feito na memória dos homens, logo após surgiram as 

3  “Há entre os leigos e até mesmo no meio acadêmico-profissional um engano que tem se tornado frequente: a confusão acerca da área do conhecimento humano(....) 
As Ciências Contábeis objetivam informar com precisão determinados dados que, destinados a gestão das organizações, impactam diretamente no meio social” (CORREIAS, 
2011).
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pinturas rupestres, no término da Era da Pedra Polida. As figuras evidenciavam a forma física dos seus bens apresentando o aspecto qualitativo e 
ao lado das figuras diversos riscos referentes a quantidade dos bens correspondente, representando o aspecto quantitativo.

Desta forma, há uma necessidade humana de conhecer qualitativamente e quantitativamente o seu patrimônio e a história da evolução da 
contabilidade evidenciam que a valoração dos aspectos materiais e imateriais do patrimônio se fazem presentes na sociedade, tanto sob o aspecto 
cultural, quanto sob o contábil ou econômico. Mensurar os intangíveis é uma das preocupações da contabilidade. No âmbito das normas interna-
cionais, o tratamento contábil referente aos ativos intangíveis sofreu um grande avanço com a emissão do pronunciamento IAS nº 384, que trata 
especificamente desse subgrupo. 

Considerando que no cenário mercadológico os valores intangíveis podem se transformar facilmente em vantagem competitiva para pes-
soas e para entidades, e no mundo dos negócios o preço de uma marca, carteira de clientes, entre outros, podem valer muito mais do que o valor 
dos bens materiais como imóveis, veículos e outros equipamentos que são os bens tangíveis. Assim os bens imateriais passam a ser vistos com 
mais atenção, pelas entidades da pessoa jurídica sobre o aspecto contábil. O Conselho Federal de Contabilidade – CFC, de acordo com Normas 
Brasileira de Contabilidade - NBC TSP 08 (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2017), define patrimônio cultural intangível:

12. Alguns ativos intangíveis são definidos como itens do patrimônio cultural intangível pela sua relevância cultural, ambiental e histórica.
Exemplos de itens do patrimônio cultural intangível incluem gravações de eventos históricos significativos e direitos de uso da imagem de uma
pessoa pública, por exemplo, em selos postais ou moedas comemorativas. Certas características, incluindo as seguintes, são geralmente divulgadas
em relação aos itens do patrimônio cultural intangível (apesar de essas características não serem exclusivas de tais itens):

(a) seu valor em termos cultural, ambiental e histórico é improvável de ser totalmente refletido em valor financeiro baseado puramente no valor
de mercado;

(b) obrigações legais e/ou estatutárias podem impor proibições ou severas restrições à sua alienação por venda;

(c) seu valor pode aumentar ao longo do tempo; e

(d) pode ser difícil estimar sua vida útil, que, em alguns casos, pode ser de centenas de anos.

13. Entidades do setor público podem possuir expressivos valores em itens do patrimônio cultural intangível, que foram sendo adquiridos ao
longo de muitos anos e por vários meios, incluindo compra, doação, legado e desapropriação. Esses itens são raramente mantidos pela sua capaci-
dade de gerar fluxos de caixa e pode haver obstáculos legais ou sociais para usá-los em tais propósitos.

14. Alguns itens do patrimônio cultural intangível possuem benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços além de seu valor cultural,
por exemplo, direitos pagos à entidade para uso de gravação histórica. Nesses casos, deve ser reconhecido e mensurado um patrimônio cultural
intangível na mesma base de outros ativos intangíveis geradores de caixa. Para outros itens do patrimônio cultural intangível, seu benefício econô-
mico futuro ou potencial de serviços é limitado a suas características culturais. A existência de ambos pode afetar a escolha da base de mensuração.

15. Os requerimentos de divulgação descritos nos itens 117 a 124 exigem que entidades divulguem informações sobre os ativos intangíveis
reconhecidos. Portanto, exige-se que entidades que reconheçam itens do patrimônio cultural intangível divulguem informações a respeito desses
como, por exemplo:

(a) a base de mensuração utilizada;

(b) o método de amortização utilizado, se houver;

(c) o valor contábil bruto;

(d) a amortização acumulada no final do período, se houver; e

(e) a conciliação do valor contábil entre o início e o final do período, demonstrando os respectivos componentes.

A contabilidade tem a preocupação com o controle dos bens integrantes do patrimônio cultural, observando as características ideológica e 
social que refletem na dificuldade de mensuração de tais bens diante dos valores de referência associativos, estéticos, econômicos e informativos-
-científicos (SOARES, 2009, p. 41). Essa complexidade reflete na ausência de uma base de mensuração definida para o patrimônio cultural, no
caso do nosso estudo, para o aspecto imaterial do bem tombado integrante do domínio privado. Contudo, é possível atribuir valor econômico ao
patrimônio cultural pelo seu bem de uso. Isto é, através da contabilização dos bens intangíveis (aspecto imaterial do patrimônio cultural material
tombado) a contabilidade pode contribuir para a sustentabilidade dos bens tangíveis (patrimônio material tombado), como o registro dos pontos
comerciais, marcas e patente, derivados de valores históricos agregados ao bem.

Dentro do contexto citado, quanto ao patrimônio cultural e a sua dimensão econômica, Soares (2009, p.88), aponta duas consequências: 
uma de fragilização do patrimônio cultural pela ausência de uma política de proteção dos bens culturais pelo seu valor de per si; e uma outra, de 
valorização do patrimônio cultural por ser um agente dinamizador socioeconômico. E aponta referida autora que essa diferenciação (fragilização 
versus valorização) significa alterar as prioridades na sua proteção. E dessa forma, enfatiza a atenção que os operadores do direito devem ter na 
elaboração e implementação das políticas publica, face a tutela dos bens culturais. E referida autora ainda aponta a função de sustentabilidade do 
patrimônio cultural:

4 Esse pronunciamento foi emitido pelo International Accounting Standards Committee (IASC) criado em 1973 sendo elaborado por um conselho de padrões de 
contabilidade International Accounting Standards Board (IASB), faz correlação com o Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1).
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A função de sustentabilidade do patrimônio cultural tem um viés interno, que é de valorização e enriquecimento cultural dos próprios bens cultu-
rais, e um viés externo voltado à comunidade e às demandas de desenvolvimento. Em ambos, há necessidade de se perceber o patrimônio cultural 
como bem com forte repercussão econômica/financeira: seja por necessidade de um suporte financeiro para sua existência e conservação, seja 
potencialmente gerador de receitas para a comunidade (SOARES, 2009, p. 89).

A contabilidade pode então contribuir para a sustentabilidade do patrimônio cultural como mais um instrumento ou mecanismo para a pre-
servação do seu aspecto material pela mensuração do seu aspecto imaterial. A sustentabilidade do patrimônio balizada nos princípios contábeis 
é um instrumento importante para auxiliar na tomada decisões relacionadas a gestão do patrimônio, em especial num ambiente de escassez de 
recursos econômicos para a sua preservação. De acordo com Nabais (2004, p. 64):

(...) a capacidade económica de conservação decresce com o aumento das obrigações de conservação, em virtude da escassez crescente de recur-
sos destinados propriamente a esse escopo. De outro lado, a conservação, orientada para a maximização da capacidade de escolha de fruição das 
gerações futuras, através dos bens para elas transmitidos pela geração presente, comporta o risco da minimalização das escolhas de consumo desta 
geração, um corolário da natureza intergeracional da escassez de recursos. Enfim, considerada a natural limitação de recursos totais disponíveis em 
cada período, a quantidade marginal dos recursos destinados a conservar ou valorizar um bem é substituída à conservação ou valorização de outro 
ou outros bens.

Daí que essa escassez de meios financeiros, possa ser largamente atenuada ou mesmo ultrapassada através da rendibilização  económica do referido 
patrimônio cultural.  

Em virtude da escassez de recurso para a conservação, o bem de uso do patrimônio pode ser o mecanismo para o auto sustento ou suavizar 
a escassez de recurso necessário. Considerando que “(...) acesso aos bens culturais (bens materiais ou imateriais de valor simbólico, afetivo, 
arqueológico, artístico, histórico, paisagístico, turístico, bens relativos à manifestação cultural, à criação humana, às formas de expressão e ao 
modo de fazer, criar e viver, etc.)” (SOARES, 2009, p. 70), não necessitando somente o amparado legal, mas a sustentabilidade real e ainda “(...) 
a proteção dos direitos culturais tem como pressuposto a diversidade cultural e estabelece a liberdade e a educação como base para fruição de 
tais direitos” (SOARES, 2009, p. 70-71). Isso é, não somente os bens culturais devem ser disponibilizados para aqueles que os quiserem acessar, 
como devem se referir a todos os grupos de interesse. Com isso, o uso do bem cultural o torna conhecido e rentável, e também mantém viva a 
herança cultural.

Ônus E Bônus Da Proteção Do Bem Do Dominio Privado Tombado Comopatrimônio Cultural. 

Gonçalves (2005 p. 21) descreve que o patrimônio se trata de uma categoria ambígua e que na verdade transita entre o material e o imate-
rial, reunindo em si as duas dimensões. O material e o imaterial aparecem de modo indistinto nos limites dessa categoria. A reunião dessas duas 
dimensões justifica o tombamento do bem material. Da mesma forma, o patrimônio imaterial também possui uma dimensão material, uma vez que 
ele depende de suportes para sua existência. Pelo fato que todo patrimônio depende da percepção e identidade da comunidade, os bens patrimoniais 
não podem ser separados por completo em material ou imaterial

O tombamento é o instrumento de reconhecimento e proteção do patrimônio cultural. Em âmbito federal, o tombamento foi instituído pelo 
Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, o primeiro instrumento legal de proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro, e cujos preceitos 
fundamentais, ainda que em descompasso com os princípios constitucionais, se mantêm em uso até os nossos dias e dedica o seu capitulo III ao 
disciplinamento dos efeitos do tombamento.

Em se tratando de bem de domínio privado tombado pelo poder público, seja de forma voluntaria ou compulsória, há a imposição ao pro-
prietário de um conjunto de obrigações, sujeitando o bem à fiscalização pelo órgão técnico competente, sob pena de multa em caso de opor obs-
táculos indevidos à vigilância. De acordo com Behamou (2016, p.102) “para o proprietário particular, a proteção comporta custos relacionados 
a normas de proteção. Essa medida limita as possibilidades e valorização comercial, modernização e desenvolvimento”. Para Andrade e Fialho 
(2012), do tombamento disciplinado pelo decreto-lei n.º 25/37advém consequências positivas e negativas:

Parte Positiva:

Fazer obras de conservação necessárias a preservação do bem ou, se não tiver meios, comunicar a necessidade ao órgão competente, sob pena de 
incorrer em multa correspondente ao dobro da importância que foi avaliado. (Art. 19).

Em caso de Alienação onerosa do bem, deverá assegura o direito de preferência da união, Estados e Municipios, sob pena de nulidade do ato e  
multa de  20% do valor do bem a que ficam sujeitos. (Art. 22).
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Se o bem for público, será inalienável  ressalvada a possibilidade de transferência entre União, Estados e Municipios. (Art. 11).

Parte Negativa:

O proprietário não pode destruir, demolir ou mutilar as coisas tombadas nem, sem prévia autorização do IPAHN, pintá-las ou restaurá-las, sob pena 
de multa de  50% do dano causado. (Art. 17).

Também não pode, se tratando de bens móveis, retirá-los do país, senão por curto prazo, para fins de intercâmbio cultural, a juízo do IPHAN  (Art. 
14).

Tentada sua exportação, a coisa fica sujeita a sequestro e o seu proprietário, às penas cominadas para o crime de contrabando e multa (art. 15). 

As restrições advindas do tombamento são de certa forma compensadas face aos incentivos e benefícios outorgados pelo poder público aos 
proprietários de bens tombados. Para Miranda (2006, p.1) tais benefícios se justificam, “posto que um dos princípios que orientam a política de 
preservação é exatamente o da justa distribuição dos ônus e bônus decorrentes da proteção do patrimônio cultural”. Enquanto no contexto de 
avalição do esforço desenvolvido, Benhamou (2016, p.106) sustenta que “a análise custo-benefício diz respeito a uma hipótese muito simples: um 
auxílio é justificado se o bem-estar coletivo cresce em razão de sua existência.”

Sustentabilidade Dos Bens Patrimoniais.

Os recursos para a preservação dos bens materiais e imateriais segundo Soares (2009, p. 32) são escassos, e a perspectiva deve ser a de 
buscar a sustentabilidade (social, econômico e cultural) em seu território e dentro da comunidade.

Em decorrência da proteção do patrimônio cultural, Miranda (2006, p.1) ressalta que o Estatuto da Cidade prevê a possibilidade de con-
cessão de incentivos, como o previsto no art. 47 da lei 10.257/2001 no tocante aos tributos sobre imóveis urbanos, bem como tarifas relativas a 
serviços públicos urbanos, serão diferenciados em função do interesse social. O art. 5.º e 6.º da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL prevê 
a possibilidade da iluminação de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor histórico, cultural ou ambiental localizados em 
áreas públicas. E ainda o art. 24, da lei 8.313/91, que prevê para os bens tombados pelo IPHAN, abatimento no Imposto de Renda das despesas 
realizadas na conservação ou restauração dos bens. Além disso, há ações do PAC Cidades Históricas de parcerias do IPHAN com instituições 
financeiras para financiamento do proprietário do bem tombado para a proteção do bem. 

Gomes (2011, p.3) analisando a legislação portuguesa é enfática ao afirmar que a preservação do patrimônio cultural não é dever apenas do 
poder público, mas partilhada com a sociedade, o que se coaduna com a previsão na Constituição brasileira de 1988 de que cabe ao poder público 
e a comunidade o dever de proteger e promover o patrimônio cultural. Nas palavras da referida autora: 

Esta tarefa, conquanto primacial do Estado e demais entidades públicas com atribuições ligadas à política de protecção do património cultural (cfr. 
o artigo 3° da Lei 107/2001, de 8 de Setembro: Lei de Bases da política e da protecção e valorização do património cultural = LPC), cabe também
aos proprietários de bens classificados/tombados, uma vez que, embora titulares do bem, são meros curadores da memória que dele exsuda (cfr.
os artigos 7° e 11’ da LPC), recebendo-a da geração anterior e devendo perpetua-la para a seguinte. A responsabilidade pela protecção do valor
colectivo é partilhada, porque a natureza de bem integrante do património cultural não acarreta a dominialidade pública, nem se deixa aprisionar
— enquanto valor imaterial de memória — em vínculos patrimoniais privados.

Como visto a proteção do bem patrimonial, não consiste numa exclusividade do Estado ou outros entes públicos, mas também à comunidade 
que são os curadores da memória e os titulares dos bens. Como bem diz, Nabais (2004, p.28).

Enfim, a proteção do patrimônio cultural constitui também assunto de todos e a cada um dos membros das comunidades em que se inserem, en-
quanto conjunto de pessoas livres, responsáveis e minimamente consciente da sua condição de cidadãos de corpo inteiro da comunidade local, da 
comunidade regional, da comunidade nacional, ou até mesmo da humanidade. 

Desenvolvimento sustentável ou gestão racional5 como cita Gomes (2011, p.9) e enfatiza:

A melhor solução de gestão do património cultural imóvel é assegurar subsídios à sua conservação através das receitas de fruição. Porque os re-
cursos do Estado são escassos e há que hierarquizar a sua distribuição em face da premência das necessidades públicas, é imperativo buscar nas 
potencialidades de fruição difusa oferecidas pelo próprio bem virtualidades de auto sustentação financeira.

5  Sobre o conceito de sustentabilidade Gomes (2009, p.5) afirma que “a saturação desta noção leva-nos a preferir utilizar a expressão “gestão racional” do património 
cultural pois, em nosso entender, é mais feliz no estabelecimento dos termos da equação preservação da memória/exiguidade de recursos financeiros”.
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Alinhado aos dizeres de Soares (2009, p.43):

Por fim, ainda sobre o valor de uso tangível, vale mencionar os usos dos bens imateriais brasileiros com repercussão econômica. Esses bens uti-
lizados no cotidiano pelos próprios detentores não são percebidos ou quantificados prioritariamente como recursos econômicos e sim como bens 
da vida, integrantes dos recursos necessários para a sobrevivência da comunidade, nesses casos, embora o valor de uso esteja intrínseco no bem, a 
sua utilização por outros (que não os detentores) não é livre, não gratuita nem incondicionada. A repercussão econômica do uso do bem imaterial 
deve ser considerada e todo processo para sua utilização exige que fique pré-estabelecido o retorno financeiro para a comunidade produtora ou 
detentora do bem.  

Enfatiza-se a mensuração econômica e financeira sobre o aspecto da sustentabilidade do bem material em extrair valor de sua dimensão 
intangível, com o objetivo de proteção e manutenção enquanto valor imaterial de memória vinculados ao patrimônio cultural tombado de domínio 
privado. Pela interdependência do bem material e o imaterial, justifica-se que a geração de receitas deva fruir como resultado positivo, e dessa 
forma ressaltar a preservação e manutenção da qualidade desse patrimônio imaterial e por atender a originalidade do bem imaterial intrínseco no 
patrimônio cultural tombado. 

Nesse contexto, remete-se aos ícones do circuito boêmio da cidade de Manaus: o Bar do Armando, o Jangadeiro Bar e o Caldeira (original-
mente mercearia Nossa Senhora dos Milagres) situados no centro histórico de Manaus, tombado pelo IPHAN, e posteriormente declarado como 
Patrimônio Cultural Imaterial através da Lei Estadual do Amazonas n.º4.199/20156, e aqui questiona-se o que caracterizou o fato de ser declarado 
Patrimônio Cultural Imaterial. Os seus bens moveis e imóvel, a localização ou característica peculiar que somente esses bares possuem para me-
moria da sociedade manauara?  Como se sabe, o bem imaterial criado em torno do bem material preconiza o cenário imbuído das mais diferentes 
formas de saber, fazer e criar7.

Gomes (2011, p.7) faz referência a escassez de recurso face a recuperação e manutenção do bem.

Invocar o critério da escassez de recursos pode, estamos cientes, merecer reservas. No entanto, não será mais realista, se não há fundos para re-
cuperar e/ou conservar, deixar o bem no seu anonimato? É que classificar bens e depois votá-los ao abandono só desabona a política de protecção 
do património cultural e desacredita o instituto da classificação. Havendo prioridades a observar num Estado Social de recursos escassos, mais 
vale classificar menos e conservar melhor, ou seja, apostar na qualidade e não tanto na quantidade. A vertigem da protecção pode redundar na sua 
banalização.

Se o bem material integrante do patrimônio cultural for destruído pela ruína, com ele também irá parte da sua história, e com o passar do 
tempo pode chegar a sua extinção definitiva. Nos dizeres de Gomes (2011, p.7) pode-se refletir o que ocorre com o Hotel Cassina, na praça D. 
Pedro II na cidade de Manaus, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Este prédio foi construído em 1899 
e o nome do hotel foi em homenagem ao seu proprietário, o italiano Adréa Cassina. Passou por momentos de glória no período áureo da borracha, 
depois com a economia gomífera abalada e toda a cadeia que envolvia a produção da borracha, foi rebaixado para a condição de Pensão, passan-
do, posteriormente, para Cabaré Chinelo, no sentido pejorativo de quinta categoria e, finalmente, para a condição de um prédio abandonado, em 
ruínas.8

Bens Intágíveis Sobre O Olhar Da Contabilidade

O pronunciamento 04 da Comissão de Pronunciamento Contábil – CPC apresenta a seguinte definição “Ativo intangível é um ativo não mo-
netário identificável sem substancia física” Com potencial de benefícios9 futuros entre outras características gerais do ativo, para aplicação prática 
deste conceito, um dos pontos relevantes é o termo identificável, que exige que o ativo: (a) ser “separável” ou (b) resultar de direitos contratuais 
ou outros direitos legais. Separável constitui em poder ser negociado, individualmente ou em conjunto com outro contrato, ou seja, o objetivo é 
que, para ser reconhecido, o ativo tenha uma espécie de vida própria. 

Os ativos intangíveis que são reconhecidos na contabilidade como itens imateriais, são somente aqueles que dependem de recursos ou 
6  Lei Estadual do Amazonas n.º 4.199/2015 de 23/07/2015.
7  Como cita Soares (2009, p. 70) abrangem as mais diferentes formas de saber, fazer e criar, como músicas, contos, lendas, danças, receitas culinárias, técnicas 
artesanais e de manejo ambiental.
8  O jornal A Crítica de 14/08/2018, com redação de Paulo André Nunes:  Projeto de intervenção visa transformar Hotel Cassina em estabelecimento 3 estrelas, o 
projeto arquitetônico básico, de autoria do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), com recursos do PAC Cidades Históricas, tem parecer aprovado junto 
IPHAN, seccional Amazonas, porém, o projeto prescreveu, face a reanalise da prefeitura à adequações das normas hoteleiras e a legislação de proteção de incêndios.: 
disponível em <https://www.acritica.com/channels/manaus/news/projeto-de-intervencao-visa-transformar-hotel-cassina-em-estabelecimento-3-estrelas.>
9  Os benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços gerados por artigo intangível podem incluir a receita de venda de produtos ou serviços, redução de 
custos ou outros benefícios resultantes do uso do ativo pela entidade.  NBC TSP O8 – Ativo Intangíveis item 25
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contraem obrigações com terceiros na aquisição, como por exemplo, software, patentes, direitos autorais, direitos sobre filmes cinematográficos, 
licenças e etc. não evidenciando os ativos intangíveis formados internamente10 como marca, produtos e o fundo de comercio. (SZURTER, et al. 
2013, p. 238-243)

Se as normas contábeis não estipulassem esta restrição haveria risco de manipulação de valores. Considerando que muitas marcas e produ-
tos valem bilhões11, e atraem clientes e geram receitas fabulosas, mas essas expectativas de receitas futuras não são contabilizadas e nem podem 
estar, pela difícil mensuração. Mediante a esse fato surge o ativo “Goodwill” também denominado Ágio que representa o montante pago superior 
ao valor justo de todos os ativos e passivos identificados na empresa, isto é normalmente a diferença entre o valor pago e o valor justo (conceito de 
mercado resultante em rentabilidade futura). De acordo com Hoog (2007, p.55) a sua mensuração e cálculo de recuperabilidade se dá pelo método 
holístico.

O termo Goowill, é ainda controverso pela sua subjetividade e dificuldade de mensuração. O termo foi utilizado pela primeira vez na corte 
da Inglaterra, em decisões de disputa por terras, onde foi considerado na valorização do terreno um valor adicional pela sua localização.

A importância do goodwill, nesse contexto, se dá pelo potencial de adicionar valor às entidades, face a derivação agregada ao bem material 
e a subjetividade nela contida, como a aceitação do bem pelos usuários, pela manutenção da qualidade ofertada, preservação do nome da entidade, 
na valorização do clientes, pela fidelidade do atendimento, pelas  características histórica e cultural, pela manutenção do sentimento imbuído re-
presentado pelo bem material, tudo isso representa bens imateriais agregado ao bem material. E nesse contexto de agregar valor ao bem material, 
mantem-se o valor imaterial preservado. Então quando vale o bem imaterial? é imensurável, mas pode ser contabilizado pelo método holístico 
conforme já citado por Hoog (2007, p.55).

De acordo com Tambosi (2015), o bem intangível podem ser avaliados pelo:

1) Valor de mercado: É o valor alcançado pelo bem a ser avaliado que depende do interesse do mercado, na base da lei da oferta e da procura.

2) Custo: É o valor proveniente do resultado numa avaliação onde são consideradas as variáveis que envolveram o investimento necessário para
um bem intangível alcançar determinada “performance”.

3) Renda: É o valor atribuído a um bem intangível a partir da rentabilidade pressuposta que o mesmo venha a gerar para uma empresa. Geralmente
calcula-se dentro de uma projeção futura que se estende para os próximos dez anos da data de avaliação do bem.

Atenuada a  NBC TSP 08 e CPC 04 vale ressaltar, que alguns critérios necessitam ser obedecidos, como divulgar informações sobre os ati-
vos intangíveis reconhecidos, tais como: (a) a base de mensuração utilizada; (b) o método de amortização utilizado, se houver; (c) o valor contábil 
bruto; (d) a amortização acumulada no final do período, se houver;  (e) a conciliação do valor contábil entre o início e o final do período, demons-
trando os respectivos componentes, (f) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor 
da entidade, e (g) o custo do ativo possa ser mensurado com segurança, etc. Contabilmente os bens intangíveis podem ser reconhecidos se atender 
os requisitos do item 15 da NBC TSP 08, e a sua mensuração feita pelo método de avaliação do valor de mercado, valor do custo ou valor renda 
ou até mesmo outra base de mensuração disponível e aceita pelo normas legais vigentes. 

Na entidade financeira, quando um bem reconhecido com intangível e comercializado acima do valor contábil, é denominado de ágio. Da 
mesma forma o ágio pode ser visualizado no aspecto cultural, pela   diferença paga pela sociedade pela originalidade do bem, na memória retra-
tada e valores culturais da sociedade representados naquele bem material vendido. Se houver uma diferença do preço em face ao valor cultural 
agregado é que se chama de ágio, essa importância do valor agregado ao produto não está contabilizada como patrimônio intangível, mas refletirá 
no resultado na contabilização na forma de lucro.

Longe de afirmar que todos os bens intangíveis podem ser contabilizados, pois a própria norma de contabilidade já vislumbra essa impos-
sibilidade para alguns bens. A NBC TSP 08, item 13, “enfatiza que os itens do patrimônio cultural intangível, são raramente mantidos pela sua 
capacidade de gerar fluxos de caixa e pode haver obstáculos legais ou sociais para usá-los em tais propósitos”. Isso é verdade, mas se o olhar da 
gestão dos titulares ou curadores do bem do patrimônio cultural for em preservar e manter viva o patrimônio apesar dos recursos escassos, através 
da técnica contabilidade de escriturar e controlar o patrimônio é possível evidenciar o resultado econômico e financeiro da capacidade desse bem 
em gerar fluxo de caixa. O que se enfatiza é de que a sustentabilidade necessita da lucratividade, sem depender somente da assistência governa-
mental e tanta outro que não garante continuamente o suficiente recurso para tais fins.

A visão do empreendedor e gestor é focada no lucro, isso estabelece o princípio da continuidade da entidade, logo, para a continuidade do 
bem patrimonial e preciso ser lucrativo, ser economicamente mensurado e autossustentável, e para tanto é preciso preservar e controlar o patrimô-
nio, além de atuar nas políticas de conscientização dos colaboradores e usuários, manutenção da qualidade e originalidade, observância das leis 

10  Considerando que os intangíveis, em muitos casos, são únicos (só existe um de cada, e são exclusivos da entidade que o detém). 
11 Szuster et al ( 2013 p. 238), comenta que marca de uma empresa ou de um produtos geram receitas fabulosas. cita a Interbrand (consultoria global de marca), 
indicando que marcas famosas valem até bilhões de reais, uma vez que realmente atraem  clientes mas não estão contabilizadas e nem podem estar.
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inerentes a preservação. E para a sustentabilidade econômica do bem cultural atribui-se o mesmo princípio.

Assim, em questões que envolve valorização do patrimonial cultural Tavares da Silva (2010, p.279) conclui que:

Os bens culturais são suscetíveis de gerar rendimento e, nessa medida, devemos privilegiar soluções que promovendo a conservação e a valorização 
dos bens culturais contribuam, simultaneamente, para a respectiva sustentação econômica; 2. O valor cultural intrínseco dos bens consubstancia um 
testemunho de civilização que todos temos o dever de salvaguardar e transmitir às gerações futuras (...).

A contabilidade como ferramenta de controle com o objetivo de informar, pode contribuir com a proteção do patrimônio cultural. E nesse 
contexto recende a preocupação de Cunha Filho e Telles (2007, p.1), que buscaram através de pesquisa das normas jurídicas, sobretudo a Decreto-
-lei 25/37 – Tombamento - e o Decreto 3551/2000 – Registro, demonstrar a ineficiência de alguns instrumentos de proteção, bem como a urgente
necessidade de regulamentação de outros mecanismos. Dessa maneira a integração dos instrumentos como a contabilidade apresentam uma efetiva
e real auxilio na preservação do patrimônio cultural brasileiro, observado os conflitos de interesses econômicos e culturais desde que não desca-
racterize o patrimônio cultural em prol da necessidade meramente financeira e econômica. Mas junto possam direcionar meio para a perpetuação
do bem do patrimônio cultural.

A contabilidade não é suficiente para suprir todas as necessidades, pelas diversas natureza e abrangência da particularidade dos bens ima-
teriais, mas pode contribuir como mais uma forma de subsidiar informações para tomada de decisão, nos estudos científicos e a conscientização 
da importância da preservação e conservação, pela mesma analogia de que, foi-se o tempo em que estoques, vendas e maquinários eram os únicos 
ativos de uma entidade. Hoje, valores como sustentabilidade, inovação, governança corporativa e relacionamento com clientes e consumidores são 
alguns dos intangíveis que realmente diferenciam uma companhia de seus concorrentes. Como diz Gomes (2011 p.22).

Enfim, parafraseando uma fórmula bem conhecida do direito da biodiversidade, a memória não tem preço mas tem um custo. Sendo certo que a 
geração presente tem um dever de preservação da memória para com a geração futura, cumpre assegurar a racionalidade de observância desse 
dever, sob pena de o tornar mera declaração de boas intenções, ainda que de nível constitucional.

Nos termos do decreto lei 25/37, o proprietário do bem tombado deverá preservar e manter as características do mesmo, entretanto, não é 
vedada sua alienação, desde que o Poder Público seja devidamente notificado e exerça seu direito de preferência na compra do bem. Entretanto, as 
possíveis obras realizadas para a conservação do bem deverão ser previamente aprovadas pelo órgão que efetuou o tombamento. A aprovação está 
vinculada ao nível de conservação do bem. Este é mais um aspecto que deve ser observado pelo titular ou curador do bem, o resultado positivo 
sobre a venda do bem, mais uma vez refletido na contabilidade como goodwill, e também a taxa de royalty será paga a ele em função do privilégio 
de usá-la.

Os critérios adotados para os bens intangíveis da entidade contábil, analogamente poder ser estudada para adoção de registro contábil com 
fins de controle, mensuração de valor para proposta de fomento por outras iniciativas privada que vinculam a imagem da sua empresa à defesa do 
patrimônio cultural, alienação ou alocação dos bem materiais e consequentemente os bens imateriais do patrimônio cultural.  

E em atenção as normas contábeis pré estabelecida quando a mensuração de bens intangíveis, e de acordo com Tombasi (2015, p.1) para que 
seja feito a avaliação do Intangível, e mensuração adequadamente do bem o Laudo Técnico de Avaliação de Ativo Intangível12 elaborado por perito 
exigido pela lei 11.638/2007 é um documento de credibilidade e responsabilidade legal. E através dele pode-se materializar a existência dos ativos 
intangíveis, o documento deve reunir um conjunto mínimo de dados, tais como perfil, objeto social e histórico da titular dos ativos, identificação, 
caracterização, organização e propriedade legal dos ativos intangíveis, critérios, objetivos e metodologia da avaliação, sendo a informação o valor 
estimado mais próximo da realidade, e estabelecer um paralelo para a negociação.

 Conclusão 

Em busca de salvaguardar o patrimônio cultural, este artigo aponta a importância das técnicas contábeis para auxiliar os proprietários dos 
bens tombados na aferição daquilo que é mais significativo para um empreendedor: o resultado/lucro na administração de um bem. E para atingir 
esse resultado positivo do bem, registrado ou tombado deve-se conscientizar o proprietário do valor presente nesse bem e que deve ser mantido na 
sua originalidade. Esse resultado positivo pelo preço agregado ao bem superior aos outros itens similares é que se chama de ágio ou goodwill algo 
12  Laudo Técnico Pericial para atender a Lei 11.638/2007, no sentido de mensurar o valor dos intangíveis. 
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que foi pago além do seu valor simplesmente comercial. Pois o que se pagou não foi apenas pelo bem material, mais sim pelo bem imaterial. Pelo 
regaste de uma herança de saber, fazer e criar, como o sabor do queijo, a qualidade da música, a essência da dança, o resgate da história. 

Por analogia as técnicas contábeis também podem ser aplicadas na contabilização do patrimônio cultural. Através dos conceitos predefi-
nidos nas Normas Brasileiras de Contabilidade, Pronunciamentos Contábeis e leis inerentes, e dessa forma tornar o patrimônio cultural autos-
suficiente para a sua manutenção e preservação. Os ativos intangíveis como marcas, patentes e capital intelectual, hoje representam em algumas 
entidades financeiras, o seu maior capital, e são responsáveis pelo desempenho econômico e geração de riqueza.

Portanto a contabilidade juntamente com as demais ciências sociais precisa reunir esforços para registrar esses ativos estratégicos e eviden-
cia-los, pois, mesmo a subjetividade e a consequente dificuldade de mensuração dos aspectos intangíveis do patrimônio cultural material tomba-
do não podem servir de barreira a esse processo de evolução, pois o objetivo fundamental é a preservação do bem por meio da sustentabilidade 
econômica. As técnicas contábeis também podem auxiliar na demonstração de que o tombamento não apenas ocasiona limitações ao direito de 
propriedade, mas também agrega valor econômico que pode ser explorado e assegurar a sustentabilidade do bem e gerar riqueza.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL POR MEIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL.

Almiro Luna Xavier1∗

Resumo

Este trabalho apresenta reflexões pertinentes ao Patrimônio Cultural, desafios e potencialidades no que tange inclusive à sua gestão. Imprescindí-
vel se faz a construção e aperfeiçoamento de práticas sistêmicas de planejamento e execução das ações públicas. Essas ações devem partir de um 
estudo profundo do contexto sociocultural construído historicamente nas realidades às quais vise incidir. Respostas à assimetria social responsável 
por muitas das mazelas a penalizar grande parte da população podem advir do entendimento da Cultura como norteador dos caminhos a seguir. 
Constituir um Patrimônio Cultural e perceber o que ele guarda de valores e significados, a ponto de ser tratado como legado a se proteger, pode 
contribuir para autoanálise de nosso próprio tempo e dos vindouros. 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Gestão inteligente; Desenvolvimento social.

1  Introduçào

O homem se desenvolve, avança e se adapta culturalmente e não apenas biologicamente. Ele apreende e domina o espaço a seu redor, con-
ceituando-o, por exemplo, em lugar e território, e só então avança em domínio físico. Essa adaptação é feita em meio coletivo, afetando uns aos 
outros. Os produtos culturais são consequência dessa interação social humana com o ambiente. De forma que a Cultura, enquanto ação perceptiva 
e reativa humana, é também determinante do que venha a constituir significado patrimonial. 

Conceitos são definições baseadas na observação cujas caracterizações das coisas submetem-se à influência cultural. Muitas vezes concei-
tuações forjam linearidades históricas que não condizem com a realidade, geralmente descontínua, complexa, contraditória e conflituosa. A noção 
de Patrimônio Cultural construída no Brasil não foge a essa verdade, nesse caso particularmente marcado por aspectos de ordem política, acadê-
mica e científica, a partir dos anos de 1930.

Quando se delineavam e se demarcavam territórios cabíveis a cada área científica em um contexto que se tornava cada vez mais complexo, 
no que tange ao patrimônio cultural, áreas afins a essa temática lançariam cada qual sua visão sobre o tema, tentando sobressair umas às outras, 
tentando estabelecer supremacia ao invés de um diálogo multidisciplinar. Dessas disputas surgiam conceitos distintos (patrimônio arquitetônico; 
antropológico; artístico; histórico; material; imaterial; cultura popular...), que buscavam alcançar hegemonia, e nisso, o diálogo da multidiversida-
de não tinha o espaço devido. Ainda carecemos de uma noção integral de Cultura e Patrimônio, como defendido por Mário de Andrade (CHUVA, 
2012, p. 151).

Se por um lado a ampliação do que vem a ser Patrimônio Cultural e o que ele engloba possibilitam o movimento de inclusão das diversi-
dades, por outro, a complexidade em se elencar (inventariar), proteger e salvaguardar os bens culturais coloca uma série de desafios (políticos, 
administrativos e sociais) a se enfrentar em termos de gestão e participação popular. Uma cidadania amadurecida ainda é algo almejado. 

Analisar a sociedade mediante o aporte do que venha ser considerado como legado cultural é uma oportunidade da qual não se pode pres-
cindir. Mas muitos são os desafios legais, políticos, sociais e administrativos a se enfrentar para estabelecimento de uma efetiva conduta de gestão 
pública que perceba se encontrar na Cultura o ponto estratégico de ação.

1 ∗ Licenciado e Bacharel em História pela UFV/MG; Membro do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e Natural de Ponte Nova/MG; Mestrando em 
Patrimônio Cultural, Paisagens e Cidadania – UFV/MG; http://lattes.cnpq.br/3618602682054278; -  Email: almirolunax@gmail.com

http://lattes.cnpq.br/3618602682054278
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2 Patrimônios Culturais: Potencial Para Reflexão Social.

A busca por consensos em relação ao patrimônio cultural não pode se fazer à revelia da pluralidade de visões. Deve-se dispor das contri-
buições dos diversos componentes sociais para se compor o rol de Patrimônios Culturais de um povo.

Contudo, se por um lado a flexibilidade de usos e apoderamento da questão patrimonial por áreas distintas e por grupos distintos fez proli-
ferar o conhecimento referente a esse tema, por outro, a assimetria desses usos particulares coloca-se como obstáculo. Profícuo se faria o diálogo 
multidisciplinar e intercultural do qual pudesse surgir um projeto de reflexão e revisão social mediante análise crítica. Um consenso construído 
coletivamente.

Para enriquecer essa discussão compreender os conceitos de lugar e de paisagem cultural se mostra importante, enquanto espaços físicos 
repletos de atuação humana a lhes conferir significados diversos. Auxilia a não desvincular tangibilidade e intangibilidade.

A cultura é uma criação coletiva e renovada dos homens. Ela molda os indivíduos e define os contextos da vida social que são, ao mesmo tempo, os 
meios de organizar e dominar o espaço. Ela institui o indivíduo, a sociedade e o território onde se desenvolvem os grupos. As identidades coletivas 
que daí resultam limitam as marcas exteriores e explicam como diferentes sistemas de valor podem coexistir [...] (CLAVAL, 2007, p.  61).

Em se falando de gestão patrimonial deve-se efetuar um planejamento das atividades a serem executadas motivados pela atenção a essa 
diversidade e interação. A autora Angélica Silva de Lima fala em mapeamento (LIMA, 2013, p. 17) para se referir à etapa do processo de cataloga-
ção das referências culturais, uma noção que vem se desenvolvendo, em especial, a partir de 1970. Atualmente, o Inventário Cultural é visto como 
importante instrumento de conhecimento e produção do saber sobre o modo de vida engendrado pelas interações socioculturais.

Além disso, considerando que as coisas não têm valor em si senão aqueles que lhes atribuímos, ao inventariar são os atributos e valores 
significativos para os sujeitos que devem ser considerados e não meramente o objeto em si (LIMA, 2013, p. 42).

A percepção quanto a esses aspectos poderá contribuir para entender o sentido de referência cultural enquanto alicerce construído por uma 
geração que servirá de apoio às gerações subsequentes. Essas bases oferecem segurança para seguir e mudar se assim desejarem, são pontos com-
parativos auxiliares das tomadas de decisão. 

As políticas patrimoniais devem, portanto, gerar reflexões e questionamentos. Problematizar e utilizar as culturas locais como fator estraté-
gico de desenvolvimento humano e promoção social ao se valorizar as expressões culturais aí existentes. Criar uma corresponsabilidade entre os 
praticantes culturais, a sociedade como um todo e os agentes públicos, para estimular a continuidade dessas práticas em coerência com seu entorno, 
sem interferências externas, senão aquelas que os próprios praticantes acionem.

A gestão do patrimônio deve se fazer em parceria com as comunidades fomentando uma cidadania realmente atuante em prol do desenvol-
vimento sustentável. Uma perspectiva de gestão patrimonial aliada ao incremento socioeconômico se viu presente como uma das preocupações do 
I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural ocorrido em 2010, em Brasília. Porém, o apelo econômico e imediatista não pode suplantar o elemento 
sociocultural. 

O desenvolvimento sustentável no caso do Patrimônio Cultural diz respeito mais à sua fluência cotidiana na vida das pessoas, de modo a 
se apoderarem e fazerem uso do que é seu, como um motivador ao intercâmbio e compartilhamento cultural. Isso confere vida e significado ao 
legado, revisitado com novos olhares a cada geração. 

Um dos problemas que se insere nessa questão diz respeito ao que move as administrações municipais e como interpretam o fator cultura 
local quando pleiteiam recurso de incentivo junto às agências e órgãos governamentais de fomento à Cultura. Por exemplo, no caso de Minas 
Gerais, o ICMS-Patrimônio Cultural. 

A realidade da maioria dos municípios inviabiliza possuírem equipes multidisciplinares próprias, especialmente voltadas para a atenção 
ao Patrimônio. Em se tratando da terceirização dos processos de inventariamento patrimonial a empresas privadas isso pode ser improdutivo 
socialmente, caso sua atuação não seja criteriosa quanto à condução e métodos usados. A integralidade dos aspectos sociais deve estar presente, 
enviesada por ininterruptas ações de Educação Patrimonial envolvendo toda a sociedade.

Por vezes tais políticas patrimoniais podem se prestar a instrumento de poder por setores locais que buscam sua justificação mediante vin-
culação a símbolos do passado que os singularizem. Objetivam controlar a memória e escamotear a história a seu favor.

Apesar do inventariamento patrimonial representar um avanço, ao ser produzido sem ampla participação popular, perdemos a chance não 
só de incentivar a cidadania como também de deflagrar uma transformação social a partir do autoconhecimento da sociedade. 
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A ânsia por ICMS-Patrimônio Cultural parece muitas vezes ofuscar o processo de revisão sociocultural. Não se realiza uma pesquisa apro-
fundada na qual sejam incluídas outras visões sobre a sociedade, por exemplo, provenientes das camadas sociais historicamente excluídas. Um 
viés antropológico, etnográfico, que não privilegiasse apenas expressões materiais provenientes da visão de mundo de uma parcela social muito 
reduzida. 

Acreditamos no potencial interpretativo dos significados envoltos às manifestações culturais e do contexto em que ocorrem. Concebemos 
que a Cultura pode se colocar como recurso de poder ou resistência. Porém, muito mais que isso, consideramos pertinente a investigação de ex-
pressões populares, oralidade e memórias como forma de abrangência e aprofundamento dos Inventários Culturais, uma vez que poderia ocasionar 
uma melhor compreensão do contexto de formação da sociedade, o modo como se organiza e se reproduz. 

Nesse sentido nossas ambições se convergem para uma visão e uma abordagem mais profunda quanto às manifestações culturais de um 
povo. Não somente com relação aos seus mecanismos estruturais formativos, mas, sobretudo, as potencialidades que possa oferecer ao presente e 
também a um projeto de futuro. 

Todavia, o autofinanciamento foi o fio condutor do pensamento inicial entorno do fomento ao patrimônio cultural, especialmente acirrado 
nos Estados Unidos e Europa a partir dos anos de 1930: o patrimônio a ser preservado seria aquele que pudesse se pagar por meio do lucro que 
gerasse após um trabalho de marketing. Houve fases em que o Estado ditasse o ordenamento do que seria patrimonializado, outras vezes, grupos 
cuja intenção foi eleger como legado plausível ao coletivo apenas aquele advindo de uma concepção erudita (DURAND, 2000, p. 58).

Em meio ao liberalismo subsequente, o conceito mercadológico se consolidaria a partir dos anos de 1960 (DURAND, 2000, p. 52). No 
Brasil, o autofinaciamento esteve em grande parte entrelaçado ao turismo, sem considerar a dinâmica cultural e social em si mesma, para além do 
fator econômico, que a poucos privilegiou e que artificializa as relações humanas. 

Atualmente, presenciamos o limiar de novas abordagens na busca por transpor essa limitação e insuficiência. Vislumbra-se uma forma de 
equilibrar o financiamento à Cultura sem negligenciar a pluralidade ou desvirtuar os significados envoltos às expressões culturais, muitas delas 
fortemente atreladas a questões laborais, partilha, enlaces emocionais e reprodução da vida. Considerando que o individual se completa e cria 
sentido em meio ao coletivo: uma dialética que retroalimenta a sociedade e gera a própria cultura humana.

O início de uma amplificação conceitual a nortear a ações do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional coincide com 
a transformação do mesmo, de diretoria em instituto, no início da década de 1970. Na transição dessa década para a seguinte observam-se tentati-
vas de “conciliar a preservação dos valores tradicionais com o desenvolvimento econômico das regiões” (IPHAN, 1980, p. 19).

Gradualmente a conceituação foi ampliada, em dimensão e sofisticação. Percebeu-se que a reinserção de bens patrimoniáveis à vida 
corrente, atual e futura, das pessoas, somente seria possível se despertasse nelas algum interesse para além da matéria. Mesmo que tal motivação 
não fosse comum a todos, o significado imaterial teria sua relevância reconhecida. 

São direcionadas atenções mais consistentes para a imaterialidade, a ponto de hoje se conceber uma indissociabilidade entre as duas esferas: 
tangível e intangível. Uma motivação que se encontrava presente no anteprojeto preparado por Mário de Andrade, em 1936 (IPHAN, 1980, p. 55), 
não foi contemplada pelo Decreto Lei 25 de 1937,2 mas que somente com a recente ampliação da noção de bem cultural e referenciais culturais 
seria finalmente admitida (LIMA, 2013, p. 37).

O processo de inventariamento deve, portanto, ser interpretado como uma espécie identificação mais apurada dos referenciais culturais de 
uma dada população, conduzido por equipes técnicas multidisciplinares, em parceria com comunidades locais, de modo a propiciar a simultânea 
divulgação dos resultados, estímulo ao debate e discussões, para a promoção e produção do conhecimento oriundo desse que deve ser um trabalho 
de desvendar dos mecanismos sociais. O conhecimento sobre essas realidades deve ser construído em conjunto, seus resultados serão a base para 
traçar as políticas públicas de gestão.

A identificação levaria, segundo esse entendimento, ao conhecimento prévio do cenário sociocultural que foi construído por grupos huma-
nos em relação entre si e o meio ambiente que os cerca, transformando a si mesmos e a esse meio no decorrer do tempo. O Inventário Cultural 
oferece a chance de amadurecimento social. A identificação demonstra uma intenção, o inventário uma confirmação que agrega valores, os demais 
meios protetivos, uma consolidação (RESENDE, 2014, p. 46).

Estamos falando de detectar demandas culturais, dispersas pela sociedade, e que geralmente não são percebidas ou valorizadas pela própria 
sociedade e pelas autoridades públicas. Demandas que podem guardar em si o cerne de potenciais econômicos e sociais inexplorados, mas, sobre-
tudo, um potencial de conhecimento e problematização do próprio status quo da sociedade. As autoridades públicas ainda não perceberam que a 
boa gestão da sociedade somente será possível mediante o conhecimento dos contextos culturais locais.

Dessa forma, identificar, inventariar, valorizar, salvaguardar os referenciais culturais não deve ser entendido como um processo academicis-

2  Após a Constituição de 1988, foi o Decreto 3.551/2000, responsável por tratar dos bens de natureza imaterial, sendo um ganho para refinar essa discussão a nível 
nacional.
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ta, meramente produção de conhecimento inerte, mas como parte estratégica de um amplo projeto social de combate às desigualdades, promoção 
de direitos e bem-estar coletivo. “O processo de identificação ultrapassa, assim, os limites de pesquisa que indica possibilidades de ações e mos-
tra-se como uma prática que responde a demandas dos grupos envolvidos” (RESENDE, 2014, p. 47).

O início de transformações no cenário governamental atual se prefigura nessa proposta baseada na Cultura, suas nuances e potencialidades, 
à corresponsabilidade decisória população/Estado: estímulo à cidadania. As políticas de preservação patrimonial cumprem, portanto, um papel 
social, cuja gestão pública não pode ignorar.

3 A Dimensão Jurídica E Não Jurídica Da Proteção.

A imaterialidade é o que confere a um bem cultural valor referencial embebido de características estéticas, valorativas, históricas e artísticas 
de um povo. Por sua vez, a referência cultural é a condensação de todo um conhecimento e modo de vida constituída por seres humanos em respos-
ta a si mesmos e ao meio que os cerca, em interação. Deduz-se que ter acesso e compreender as expressões humanas no decorrer de sua trajetória 
histórica é a forma mais plausível de autoconhecimento. Juridicamente se garante esse acesso ao que é de direito à proteção para além da esfera 
jurídica, pois não há existência humana fora da Cultura.

A ninguém é conferida autoridade de impedir ou cercear o acesso a esse direito. A motivação para acautelamento processual administrativo 
(Tombamento, Registro...) provém, sobretudo, do interesse sociocultural. A finalidade é garantir a todos, desta ou das futuras gerações a oportuni-
dade de usufruir, para o aprimoramento individual e coletivo, das expressões culturais produzidas pelo homem ao longo de sua trajetória.

O que motiva o tombamento é a existência fática de valor cultural no bem; este valor cultural pode ter conteúdo histórico, artístico, arqueológico, 
bibliográfico, etnográfico, ou de qualquer outro tipo ou categoria do conhecimento, ainda que não mencionada na lei ordinária, mas de legítima e 
reconhecida expressão cultural. Somente entendendo deste modo o motivo do ato de tombamento é que o administrador atenderá o preceito maior 
e finalístico da Constituição, que é a garantia, pelo Estado, do pleno exercício dos direitos culturais (art. 215) (RABELLO, 2009, p. 96).

O direto de propriedade privada é um direito Constitucional (art. 5º CF/1988), porém, não absoluto, pois submetido a limites instituídos pela 
própria Constituição ou delimitados ao que o Estado estabelecer em lei, quanto ao que for de interesse social coletivo. O tombamento, enquanto 
um processo administrativo protetivo de bem cultural, não inviabiliza a apropriação e a função econômica sobre elemento de âmbito privado, mas 
torna oficial e declara, inclusive para fins jurídicos, que sobre determinado objeto recai o interesse coletivo difuso, subjetivo, superior ao interesse 
privado. 

Entender o conceito de “patrimônio histórico e artístico” para “patrimônio cultural” significa compreender que o valor de um bem transcende em 
muito o seu valor histórico comprovado ou reconhecido oficialmente, ou as suas possíveis qualidades artísticas. É compreender que este bem é 
parte de um conjunto maior de bens e valores que envolvem processos múltiplos e diferenciados de apropriação, recriação e representação construí-
dos e reconhecidos culturalmente e, aí sim, histórica e cotidianamente, portanto anterior à própria concepção e produção daquele bem (AGUIAR, 
1987, p. 91).

Para o bom ordenamento público, cabível ao Estado em todas as suas esferas de poder, a propriedade considerada válida será somente a 
prevista constitucionalmente, ou seja, aquela dotada de função social, dispondo o interesse plural acima do individual. Este se exercerá quando 
não confrontar com o outro. 

A resistência que por vezes se depara a aplicação legal dos meios protetivos manifesta-se em impasses e desconfortos administrativos. Mui-
tos agentes públicos para não se indisporem politicamente com setores sociais, dada a intenção de manutenção de poder e influência, terminam por 
não estabelecer ou levar adiante políticas culturais no exato momento que isso possa ferir alguns interesses econômicos particulares. A displicência 
e não atenção à lei, quando isso significa desagradar alianças denota que, na prática, o personalismo e clientelismo político são resquícios de um 
passado ainda não superado. 

Todavia, para além de ações de natureza processual administrativa como tombamento e registro, atualmente a obrigatoriedade da atenção 
legal a áreas como planejamento urbano e meio ambiente por si só já impõem limitações à propriedade. Não é preciso que um imóvel seja tombado 
para que sobre ele recaiam restrições de uso ao proprietário. O ordenamento, ocupação, uso e zoneamento do solo urbano e rural para o convívio 
coletivo, garantias à vida e ao bem-estar regulam o uso da propriedade, por exemplo, a construção em áreas consideradas de risco ou de necessi-
dade de preservação.

Somente a admissão de um necessário limite aos desejos individuais poderá garantir o equilíbrio social e o alcance de condições existenciais 
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adequadas a todos os sujeitos sociais. Cabe ao Estado ação reguladora, compartilhando responsabilidades, vigilância e deveres com a sociedade, 
atuante no exercício da cidadania.

As leis de preservação ambiental e os instrumentos legais de planejamento urbano, que a legislação federal determina os municípios a ins-
tituir (art. 30 CF/1988), adequando-se a realidades locais, delineiam áreas de interesse natural ou cultural a se acautelar para o bem-estar coletivo. 
Leis que estabelecem regras e diretrizes de organização urbana devem ser interpretadas com efeitos similares ao tombamento, mesmo que esse 
inexista enquanto instrumento formal, pois, configuram áreas zoneadas direcionadas cada qual a um fim, incluindo proteção ambiental e zonas 
proteção patrimonial. 

Sem esses instrumentos reguladores viver em sociedade não seria possível. Contudo, leis não são autorreguladoras, daí existir órgãos de 
fiscalização como o Ministério Público, que conjuntamente com Conselhos Municipais e a população como um todo, devem efetuar a vigilância 
do uso público do poder, de modo a se cumprir as leis em benefício da sociedade e não de uma pequena parcela desta. 

O acesso aos bens culturais em sua diversidade e o direto de obter do Estado condições adequadas para sua manutenção, conhecimento e 
propagação é garantido pela Constituição Federal de 1988, mas que somente se efetiva com exercício da cidadania: participando, exigindo, apoian-
do e fiscalizando. 

A proteção de um bem considerado pela coletividade como dotado de valor cultural simbólico, ainda que não administrativamente res-
guardado, se faz pela força constitucional (artigos 215 e 216, CF/1988), sendo cabível a qualquer cidadão o exercício dos direitos aí garantidos, 
exigindo das autoridades competentes ação proibitiva e punitiva frente a cerceamento desses direitos. O Decreto Lei 25/1937 já conferia o poder de 
polícia ao Estado com relação a essa temática. A Constituição de 1988 veio a oferecer ampliação protetiva: “determina que é do interesse público, 
inafastável, a proteção cultural; por conseguinte, todos os atos praticados pela administração que objetivem esta finalidade estarão acobertadas de 
legalidade e de legitimidade do ponto de vista finalístico” (RABELLO, 2009, p. 97).

Um dos efeitos protetivos que o ato administrativo do tombamento faz é atribuir ao Estado a corresponsabilidade para com o bem tombado, 
e, salvaguarda, no caso do registro (bens caracterizados como intangíveis). O poder público em parceria com a sociedade zelará pelos referenciais 
culturais coletivos. Dessa obrigatoriedade, prevista pelo Decreto-lei 25/37, deduz-se que o tombamento e o registro autorizam o Poder Público 
a investir recursos em patrimônio cultural de interesse coletivo para manutenção de referenciais culturais da sociedade, ainda que o objeto tenha 
natureza jurídica privada.

De modo geral, não se permite a aplicação de recursos públicos em bens particulares. No entanto, com relação aos bens tombados de domínio priva-
do, o Decreto-lei 25/37 permitiu, em casos especiais, que a autoridade realizasse obras nesses bens com recursos públicos. [...], independentemente 
de autorização do proprietário, o poder público poderá executá-las às suas expensas de modo a atender à finalidade da tutela [...] (RABELLO, 2009, 
p. 119-120).

No caso do tombamento, a tutela não restringe o direito econômico de um proprietário, em se tratando de um bem privado, desde que a 
integridade do imóvel seja resguardada e se observe os critérios documentalmente e legalmente estabelecidos para o seu uso e conservação, sob 
anuência dos órgãos competentes. O proprietário passa a deter deveres adicionais, mas também direitos, como o de isenção fiscal (imposto pre-
dial), segundo solicitação anual do mesmo.3

Caso o proprietário comprove não possuir recursos financeiros suficientes, mesmo considerando a isenção fiscal, para a manutenção do 
imóvel, ao Poder Público Executivo é possível a intervenção por contrapartida: o proprietário se compromete com um percentual dos custos, den-
tro de suas possiblidades, e o Executivo complementa no que se fizer necessário; ou mesmo o total custeio ou financiamento.4 Esses são apenas 
alguns mecanismos possíveis de atuação. O caso da intervenção no Pelourinho, Salvador (BA), também oferece alternativas, sem replicar alguns 
equívocos cometidos.5 Outro exemplo é a intervenção realizada na região paulista dos “Campos Elísios”.6

3  O proprietário deve direcionar o valor poupado para a conservação do imóvel. O deferimento do pedido de isenção deve ser precedido de inspeção técnica do 
imóvel por agentes do Poder Executivo para averiguação quanto à manutenção das características que fizeram do objeto alvo de interesse coletivo. Cabendo punição, 
conforme lei (artigo 17, Decreto-lei 25/37), a não conservação. Obriga-se a reparar as alterações; pode-se retirar a isenção sem retirar o acautelamento; e pode haver 
intervenção pública.
4  O fundo patrimonial, uma vez constituído, é um dos mecanismos disponíveis para custeio das obras.
5  Uma das modalidades empregadas aí foi a de contrato unilateral por comodato (artigos 579 e 585, Código Civil Brasileiro), em que o Poder Público ficaria 
responsável pelo imóvel por um determinado tempo. Uma espécie de empréstimo sem custos, no qual o governo encarrega-se da guarda, reforma, restauro, bem como 
sua destinação de uso por esse tempo previamente determinado. A adesão ao Programa de revitalização do Pelourinho foi outra opção, na qual os custos de restabelecimento 
e conservação do imóvel ficariam a cargo do proprietário, se condições para isso possuísse, mas dentro dos critérios do Programa. Ver: ZANCHETI, Sílvio Mendes & 
GABRIEL, Jordelan. A sustentabilidade da reabilitação do Patrimônio Urbano: o caso do Centro Histórico de Salvador. Olinda (PE): Centro de Estudos Avançados da 
Conservação Integrada, 2012, p. 5 Disponível em: <file:///C:/Users/administrativo/Downloads/texto%20discussao%2052_online.pdf> Acesso: 6 ago. 2018.
6  Parcerias com órgão públicos e privados (universidades, bancos, empresas) no qual se utiliza o que denominaram de “Listagem”, ou seja, uma espécie de elenco 
identificado de objetos de interesse, e, a partir daí busca-se os investimentos, por meio de adoção do imóvel por empresas; empréstimo ao proprietário, por intermediação 
do Poder Público, que além do avalizar o imóvel, pode oferecer apoio técnico (engenheiros, arquitetos, de seu próprio quadro). Disponível em <https://youtu.be/
yNugiu0W2TU> Acesso: 6 ago. 2018.

file:///C:/Users/administrativo/Downloads/texto%20discussao%2052_online.pdf
https://youtu.be/yNugiu0W2TU
https://youtu.be/yNugiu0W2TU
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4 Por Uma Conduta Renovada De Gestão Patrimonial.

A questão que se coloca ao planejamento e gestão do desenvolvimento, sobretudo urbano, aliado ao legado cultural brasileiro, ainda é um 
desafio. Faz-se necessário propagar a visão do legado cultural como suporte de um desenvolvimento real, no que tange a atender às diferenças 
e subtrair a desigualdade.  Precisamos contemplar a mudança, de forma a compatibilizá-la coerentemente com a territorialidade, historicamente 
construída, após sua análise crítica tomada a partir da visão de todos os grupos sociais envolvidos nesse processo. 

Ao assumir uma dimensão antropológica de história, falamos da construção de paisagens antropomorfizadas ao longo do tempo, com inú-
meras justaposições sociais que vão se acomodando e compondo a diversidade cultural a caracterizar determinado território enquanto uma concei-
tuação cultural que nasce do conflito. Abrir mão disso significa desperdiçar um incomparável potencial de autoanálise social. 

A busca por uma conservação integrada (Declaração de Amsterdã, 1975)7 e harmônica entre a adaptação a novas demandas existenciais 
e a necessária manutenção da ambiência cultural tradicional deve nortear a ação pública. Desse ponto de vista falar em conservação é falar em 
sustentabilidade, absorvendo a inovação sem perder de vista a herança. Ao Poder Público há impedimento, por força da lei, do Direito e da ética, 
em fomentar um progresso equivocado, causador de homogeneização cultural e desigualdade social. A gestão pública ganha ares de negociação, 
conciliação e diplomacia, na busca por soluções que cumpram o seu dever legal de proteção ao interesse geral, ainda que isso represente o desa-
grado de alguns interesses particulares. 

O planejamento e gestão das cidades devem começar por um amplo estudo e conhecimento de sua trajetória histórica sociocultural, em 
seus aspectos materiais e imateriais de evolução, dos quais não somente a Cultura como também as Memórias são simultaneamente receptoras e 
propagadores. O gestor público deve entende a política cultural não como mais um setor, mas como base estratégica de planejamento e ação, que 
deve conduzir todo o processo, pois oferece subsídios imprescindíveis para se tomar decisões. A questão patrimonial é também ambiental, social, 
educacional, de saúde... Ou seja, é intersetorial, pois abrangente, por isso integral, não somente envolvendo a administração pública como também 
a iniciativa privada. 

Unir desenvolvimento urbano e conservação de referenciais culturais é plenamente possível. A elaboração de Planos Diretores e leis mu-
nicipais de organização e ordenamento urbano devem contemplar esses conhecimentos e partir deles para estabelecimento de normas e diretrizes, 
passíveis de contribuir para novos métodos e abordagens globais, sensíveis aos significados culturais locais.

Haveria, contudo, a necessidade de mais clareza e linearidade normativa quanto ao que compete ao IPHAN e aos municípios. Também mais 
clareza quanto ao exercício prático não só dos deveres, mas dos mecanismos disponíveis para efetivar a conservação e mesmo a punição a quem 
não o fizer, afastando conflitos de interpretação e combatendo o clientelismo.  

O Decreto-lei 25 de 1937 cumpre parcialmente seu papel, pois para solucionar essa instabilidade administrativa é preciso flexibilidade e 
integração entre o órgão federal de gestão patrimonial (IPHAN), os estados, e, especialmente, os municípios. De um patamar puramente defensivo 
é preciso evoluir para um mais instrucional, co-participativo, no qual o dever e necessidade de conservação seja introjetado, tanto por gestores 
como por cidadãos.

Não é de se admirar que essa ação integrada se faça difícil se até mesmo a nível da administração federal há décadas se observa tentativas 
sem sucesso de mais integração entre órgãos governamentais (KISHIMOTO, 2012, p. 38). Outro problema é falta de continuidade e solidez nas 
ações não só relacionadas à área do Patrimônio Cultural: condutas nocivas movidas por insegurança, vaidade e interesses particulares, conduzem 
políticas que deveriam ser de Estado a serem tratadas como políticas de governo. Ocorre uma vulnerabilidade patrimonial à ação política.

Um sistema nacional simplificado, constituído em rede, poderia contribuir para aproximação funcional entre IPHAN e municípios, não 
somente aqueles titularmente históricos.8 Um banco de dados seria criado e constantemente alimentado para maior conhecimento das realidades e 
necessidades locais. Há quem defenda até o Tombamento em Rede, como uma proposta transversal de gestão integrada (KISHIMOTO, 2012, p. 
40-42).

Posteriormente toda essa sistemática poderia evoluir para uma gestão compartilhada. Isso poderia inclusive contribuir para que o IPHAN 
consubstanciasse sua argumentação junto aos Poderes Executivo e Legislativo federal com relação à necessidade de mais recursos financeiros, 
cujo sistema integrado servisse também para direcionamento desses recursos, sua fiscalização e prestação de contas. Um sistema que produzis-
se dados disponibilizados a toda população, contribuindo para disseminação de conhecimento e familiarização quanto à temática patrimonial 
(KISHIMOTO, 2012, p. 39).

7  Sobre isso ver: ZANCHETI, Sílvio Mendes. Gestão da conservação e desenvolvimento urbano sustentável no Brasil: propostas para uma agenda. Olinda 
(PE): Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada, 2007, p. 2. Disponível em: <file:///C:/Users/administrativo/Downloads/texto%20discussao%2017_online.pdf> 
Acesso: 6 ago. 2018.
8  O PAC cidades históricas foi um avanço que a partir de 2009 começou a delinear maior nitidez, certamente sendo discutido também em meio ao I Fórum Nacional 
de Patrimônio Cultural, ocorrido naquele ano, na busca pela constituição do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. Acreditamos que para se justificar enquanto nacional 
esse sistema não pode se ater exclusivamente a cidade evidentemente dotada de valor histórico, pois a Cultura e história do país estão em todo ele. Se quisermos ser coerentes 
com o discurso do significado cultural como norteador atual do patrimônio, e não apenas técnico como no passado, precisamos ser mais abrangentes.
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Gestão inteligente significa descentralizar para dinamizar. Delegar direitos, mas também deveres e responsabilidades a quem esteja mais 
próximo das realidades a se trabalhar. Contudo, delegar a quem tenha comprometimento, preparo, capacidade técnica e administrativa de ação. 
Uma ação que deve se fazer horizontal, ou seja, compartilhada entre poderes públicos e população para real exercício da cidadania. 

A gestão do habitat humano deve planejar contemplando uma perspectiva de desenvolvimento sustentável direcionado pelo fator cultural e 
intercultural. O avanço econômico e globalização produzirão efeitos menos nocivos se pautados pelo respeito à diversidade cultural e liberdades 
fundamentais inerentes aos direitos humanos.

Há uma inegável vinculação entre desenvolvimento sustentável e Cultura, entendida não apenas como manifestação estética, literária ou 
artística, mas como resposta humana aos desafios e questões que seu modo de vida em interação ambiental lhe coloca. Cultura diz respeito aos 
valores, crenças e tradições, estilos de viver e conviver. É a forma pela qual o ser humano apreende o mundo a sua volta e comunica, visões, ideias, 
valores e conhecimentos.

O planejamento e gestão das sociedades humanas, incluindo o planejamento urbano, deve se direcionar por esse viés. Buscar identificar, 
estimular, promover, valorizar e resguardar as culturas locais de forma equilibrada. Valioso se apresenta o conhecimento sobre sua própria cul-
tura pelo intercâmbio respeitoso com quaisquer outras culturas de modo a despertar a atenção para aspectos de si mesmo, que de tão familiares, 
se fazem imperceptíveis. A diferença do outro nos conduz ao despertar para nossas próprias peculiaridades. A diversidade cultural é um valioso 
instrumento de adaptação do qual não podemos prescindir (UNESCO, 2005).

Didático se apresenta a análise de casos específicos. Assim, tratamos das controvérsias às tentativas de patrimonialização de referenciais 
históricos e sociais da cidade de Ponte Nova, localizada na Zona da Mata Norte de Minas Gerais.

Devido, sobretudo à mineração, por longo período de sua história Minas Gerais teve a ação colonizadora concentrada nos arredores de Ouro 
Preto, Mariana e Tijuco (Diamantina). Contudo, as longas distâncias e as próprias especificidades geológicas dessas localidades fizeram surgir a 
necessidade de diversificação de atividades. 

A busca por terras cultiváveis em breve passaria a ser uma preocupação. A fome e o temor de ocorrem motins foram motivadores para 
afrouxar a ordem real quanto às restrições para a área mineradora, onde não se podiam realizar outras atividades. A partir do século XVIII áreas 
periféricas poderiam ser exploradas para o agro pastoreio. Surgia uma nova conduta de estabilização de mercado e abastecimento interno às Minas. 
A história da cidade de Ponte Nova, assim como de outros núcleos citadinos deve-se a essa conjuntura de expansão territorial e também de gradual 
consolidação de um aparato colonial mais complexo. 

Aos poucos a necessidade fez com que a visão de Zona da Mata intransponível fosse substituída pela de fronteira. Foi sendo vista como 
território a se dominar e ocupar em razão da fertilidade de seus solos (CARNEIRO, 2008, p. 153-154). A dominação conceitual enquanto território 
foi seguida da dominação material. Os nativos foram mortos, expulsos ou direcionados ao trabalho compulsório, a pretexto civilizacional e cate-
quese. Para os colonos, o domínio sobre a terra era uma alternativa cada vez mais requisitada frente ao paulatino declínio da mineração.

Entretanto, a conquista da Zona da Mata se fez tardia. Somente no século XIX se consolidou. A “Ponte Nova” coube esse nome em decor-
rência da sua principal função na segunda metade século XVIII: posto avançado e travessia do Rio Piranga.9 Diferentemente de outras regiões da 
Zona da Mata, o cultivo da cana-de-açúcar se fez mais presente na área ao norte, principalmente onde se localiza a microrregião que tem Ponte 
Nova como polo de influência de 26 cidades. 

Quando do declínio regional do café, por volta da década de 1920, na região de Ponte Nova e seus arredores, por exemplo, o impacto teria 
sido amenizado pela inclinação a se dedicar também a outros produtos como o açúcar. Essa atividade já teria, no final do século XIX, amenizado 
em parte outro impacto: com fim da escravidão, uma parcela dos libertos teria permanecido nas fazendas produtoras de cana em virtude das usi-
nas,10 já estabelecidas.

Os referenciais culturais surgidos em meio a um cenário propenso ao contato entre diversas culturas que, pela força e necessidade, se viram 
levadas a encontrar um ponto de equilíbrio pode ser revelador (XAVIER, 2018). Costumes que se refletem até mesmo na arquitetura, a exemplo 
do estilo eclético, marcadamente representativo em Ponte Nova. A cada época pode-se perceber as mudanças sociais que permeavam a sociedade, 
repercutindo na matéria edificada, na literatura, na música, dança e hábitos cotidianos. A cidade é um livro a ser lido, deve ser desvendado para se 
fazer refletir.

A perspectiva que propomos visa a suscitar uma reflexão e se colocar como uma crítica, um contraponto a prática equivocadas de “proteção 
patrimonial” sob a anuência e chancela do Poder Público. A exemplo do ocorrido em Ponte Nova por ocasião do início do processo de inventaria-
mento oficial do Patrimônio Cultural da cidade. Em 2009, o Poder Executivo Municipal contratou uma empresa especializada na prestação desse 
tipo de serviço. À revelida da população, a empresa efetuou trabalho de levantamento e pesquisa da história local, mapeando o centro histórico da 

9  Um dos principais afluentes do Rio Doce.
10  A partir de rudimentares engenhos de cana-de-açúcar, surgiria uma agroindústria que ao longo de sua história chegou a abrigar 7 usinas de beneficiamento. A cultura 
regional em muito se influenciou das relações desiguais aí estabelecidas. A usina Anna Florência, primeira de Minas Gerais, foi erguida nessa cidade, em 1883.
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cidade no intuito de consubstanciar o Inventário. Propôs-se o Tombamento do núcleo em seu conjunto. No entanto, o processo se viu frustrado, 
devido à incompreensão dos proprietários dos imóveis quanto à importância da ação. 

Isso talvez se deva também ao modo como o processo foi conduzido. Já se fazia avançado quando da Notificação aos proprietários. Não 
houve prévia explanação coletiva quanto a seus meandros e objetivos. O Decreto Lei 25 de 1937, em seus artigos 8º e 9º, ampara a ação admi-
nistrativa executiva, obedecidos os devidos contraditórios e prazos legais, a efetivar de ofício o acautelamento, uma vez detectada e confirmada a 
relevância cultural do mesmo. Mas, as condutas atuais buscam uma humanização e democratização de processos que na década de 1930 se perfa-
ziam em outro contexto, sob outros parâmetros.

Entretanto, a relevância pretérita do conjunto histórico ponte-novense foi admitida enquanto motivador para a elaboração do Inventário, e o 
Conselho Municipal de Patrimônio Cultural aprovou o tombamento provisório. A Notificação aos proprietários comunicava-os desse fato, além de 
informar que a documentação estava disponível para consulta junto à Secretaria Municipal de Cultura, bem como a possibilidade de impugnação 
dentro de 15 dias. 

Ante a reação contrária dos proprietários, houve interrupção do processo, sem a formalização devida e sem um parecer posicional do Con-
selho. Estranho nos parece que as notificações assinadas não tenham sido encontradas junto ao órgão executivo quando as procuramos, restando 
apenas o Edital Oficial assinado pelo presidente do Conselho.11 Nenhum documento formal de impugnação foi encontrado. O levante da classe 
abastada parece ter surtido efeito e o assunto teria se transformado em tabu. 

Mesmo que o processo administrativo inerente ao tombamento não tenha transcorrido com tanta clareza e participação popular como pode-
ria, ainda assim se via amparado pela lei e pela própria relevância do objeto. A documentação que compôs o Inventário foi bem produzida em seus 
aspectos formais e técnicos exigíveis. Incluía uma divisão do território municipal em quatro seções de conformação histórica. O objetivo desse tipo 
de divisão é facilitar o planejamento do mapeamento dos referenciais culturais de cada área, devendo a cada ano contemplar uma parcela, segundo 
cronograma, até a cobertura total do território, tanto urbano quanto rural.

Diante da polêmica inicial com a tentativa de tombamento no núcleo histórico em seu conjunto, dada a representatividade de significados, 
épocas e estilos distintos ali existentes como um testemunho das respostas locais às mudanças conjunturais, os entes políticos que se sucederam 
àquela administração executiva parecem ter preferido recuar a solucionar a questão. A primeira lei referente às condutas proteção ao Patrimônio 
Cultural a nível municipal, lei 1.592, data de 1990, estabelecendo a Proteção do Patrimônio Cultural e autorização para criação do Conselho Mu-
nicipal de Patrimônio Cultural e Natural de Ponte Nova. Desde então avanços e recuos ocorreram ao sabor dos governantes do momento.

Contudo, o inventário já era uma realidade, sinalizava que em dado momento o Poder Executivo local assumia o compromisso de cumprir o 
determinado pela Constituição Federal e demais leis regulamentares a respeito da proteção, fruição e promoção da Cultura, em seu sentido amplo. 
Assumia efetivamente o que a sua própria lei municipal acima mencionada determinava a se fazer. Irregular se fazia recuar. 

O problema foi sendo protelado, mas o mapeamento inventarial seguiu seu curso avançando sobre outras áreas da cidade para identificação 
cultural. Avanços também quanto à identificação e reconhecimento de patrimônios imateriais puderam ser percebidos. Outros ganhos foram: a 
criação da lei municipal 3.445/2010, dispondo sobre a ocupação, uso e zoneamento;12 e algo muito relevante enquanto prática estabelecida em lei 
foi também a obrigatoriedade de parecer do Conselho Municipal de Patrimônio quanto a toda solicitação de demolição que chegue até o Depar-
tamento de Posturas da cidade. 

Em relação ao núcleo histórico, a novela parece ainda ter muitos capítulos pela frente. Atualmente a cidade apresenta a seguinte problemá-
tica: diante do custo considerável representado por aquele inventariamento, que não teve prosseguimento e finalização eficaz, em 2015 o Minis-
tério Público imputou o Poder Executivo pelo ocorrido, compelindo-o a assinar um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), no qual um prazo 
foi instituído para se finalizar o processo, devendo se transcorrer com clareza e ampla divulgação à população, inclusive com duas audiências 
públicas obrigatórias, que deveriam ter sido feitas no início do processo. Ao ato administrativo cabem correções para que seu objetivo não seja 
inviabilizado.

Em outras cidades acreditamos que situações similares podem ser encontradas. A inaptidão, desinteresse ou clientelização por parte do Po-
der Executivo e Legislativo são grandes empecilhos. E, se por um lado, o advento do ICMS/Cultural, direcionou algum recurso para aqueles que 
cumprem o “dever de casa”, por outro, em paralelo, gerou-se uma indústria, que não raras vezes perde de vista o significado patrimonial. 

Pelo TAC duas Audiências Públicas estavam previstas. Uma foi realizada em 2017, a outra em abril de 2018. O distanciamento entre as 
duas mais uma vez atesta o protelamento e a morosidade do processo, mas o Conselho segue pressionando. Enquanto isso as edificações estão 
sob ameaça. Na segunda audiência tomamos parte como agente expositor dos objetivos protetivos inerentes ao tombamento do núcleo histórico 
de Ponte Nova, a sua inegável importância para a história regional e o potencial sustentável, aliando-se desenvolvimento e proteção. Passado e 
11  Segundo a promotoria local, no processo junto ao Ministério Público constam cópias dessas notificações.
12  Encontra-se em curso estudo sobre a melhoria da mobilidade urbana, abarcando também as peculiaridades para o núcleo histórico, que em seu entorno também 
já está sendo remodelado para aperfeiçoamento da rede de coleta pluvial e esgoto, datada do final do século XIX e início do XX. Também as ruínas do mais antigo 
hotel da cidade (“Hotel Glória”), em estilo eclético, passarão por intervenção para se transformar em Centro Cultural, sob parceria com a COMEMIG - Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais.
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presente são plenamente conciliáveis enquanto necessária reflexão para um adequado projeto de futuro.

Nessas audiências, notou-se que a favor do processo havia apenas alguns membros do Conselho Municipal Deliberativo de Patrimônio Cul-
tural e Natural - CMDPCN/PN. Apesar do Edital público, convocando a população a tomar parte nas discussões, somente figuraram nas audiências 
proprietários de imóveis, cartórios, construtoras, imobiliárias, que em sua posição contrária apelavam para vereadores, secretários municipais e 
prefeito, também presentes. Tais agentes públicos, claramente se mostraram inclinados a atender os apelos particulares daquele grupo, em desa-
cordo com o interesse coletivo de salvaguardar os últimos exemplares materiais de um período singular para o entendimento da história não só da 
cidade em questão, mas de uma conjuntura mais ampla, enquanto reflexo da mesma.

Percebemos que a resistência com a qual nos deparamos não provinha apenas daquele percurso malconduzido em 2009 pelos agentes de 
então. A deficiência e fragilidade do Poder Público se apresentam como o maior obstáculo. Se frequentemente as leis são desrespeitadas, não ob-
servadas ou não aplicadas talvez não seja por desconhecimento, mas por personalização da política. Quando agentes públicos não entendem que 
mesmo que discordem do que a lei determina, ainda assim devem cumpri-la se isso representa um bem para a maioria, temos um problema. Se 
agentes públicos, além disso, agem por omissão ou ação deliberada para tornar um processo administrativo mais lento do que deveria, ou ainda, 
conduzido de forma a se fracassar seus efeitos desejados, temos um problema ainda maior.

A falta de continuidade das políticas públicas, a morosidade, a ineficiência, o despreparo, o descaso, são apenas alguns dos problemas com 
os quais quem tenta agir em prol da salvaguarda do Patrimônio Cultural no Brasil têm se deparado. O TAC do Núcleo Histórico da cidade de Ponte 
Nova – MG, assinado em 10 de dezembro de 2015, previa dois anos para sua resolução, já se faz excedido esse prazo. 

Após a segunda audiência pública, em abril de 2018, aguardamos um próximo passo do Executivo, que não veio. Em agosto, solicita-
mos audiência junto ao chefe do Poder Executivo municipal, estando presente demais conselheiros do CMDPCN/PN, Secretários de Governo e 
Planejamento. Na ocasião expusemos descontentamento e exigimos providência. A posição dos agentes executivos continuou contrária. 

Solicitamos então audiência junto à Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural de Ponte Nova/MG para tratar do caso. Em 
reunião a promotoria foi taxativa de que a decisão de se considerar a relevância ou não do objeto e dar finalização ao processo é dever do municí-
pio, sob parecer do Conselho de Patrimônio. Ofereceu-se mais um prazo de 90 (noventa) dias para findar da ação. Por sua vez alguns conselheiros 
acharam por bem realizar uma terceira audiência pública para mais uma vez esclarecer sobre deveres e obrigações cabíveis aos detentores de bens 
tombados, bem como a toda sociedade.

A concordância foi unânime, mas ressaltamos na ocasião que o processo não poderia retroceder. Somente assim poderíamos ter mais tran-
quilidade para seguir adiante com o mapeamento cultural das demais seções; planejar ações para o núcleo histórico, incluindo-se legislação especí-
fica para regularização de anúncios publicitários; estabelecer controle e punição aos descumprimentos de obrigação de conservação; e possibilitar 
o uso de recursos públicos em edificações privadas, se constatada a insuficiência de recursos do proprietário.

Em 13 (treze) de novembro a 3ª Audiência ocorreu. Apesar da ampla divulgação, mais uma vez, somente as pessoas interessadas em revogar 
o Decreto de Tombamento estiveram presentes, sendo apoiadas por representações do Poder Executivo e Legislativo. Esforços foram feitos na
tentativa de conscientização. Apresentamos-lhes uma revisão da listagem de Tombamento, bem como instrumentos legais possíveis de amenizar
suas supostas perdas materiais, como a Transferência do Direito de Construir (TDC). Também esteve presente o Sr. Carlos Magno de Souza Paiva,
Mestre e Doutor em Direito Público, professor Adjunto nos Cursos e Graduação e Mestrado em Direito da Universidade Federal de Ouro Preto;
Coordenador desde 2008 do Núcleo de Pesquisas em Direito do Patrimônio Cultural do Departamento de Direito da UFOP (SEPAC-UFOP);
Membro do Conselho Municipal de Patrimônio da cidade de Ouro Preto. Sua fala girou entorno do que levaria um bem ser considerado de valor
patrimonial, a sua significância social acima de valores econômicos. O interesse difuso suplantando o interesse particular. Fomos apenas ouvidos,
porém, nada mudou. A inflexibilidade e arrogância perduraram. Recorramos ao Ministério Público...

Interesses políticos, vaidade, motivadores econômicos talvez possam ter propiciado a resistência e negligência com a qual nos deparamos 
hoje. Também tais posicionamentos produtos de um passado aristocrático e fortemente hierarquizado de uma sociedade que se produziu pela ex-
ploração de muitos seres humanos por seletos grupos, detentores do poder econômico, e por consequência, das decisões que suplantam o interesse 
comum. 
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IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA DOS MUSEUS COMO FORMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO 
CULTURAL E SUSTENTÁVEL

Samuel Faustino de Oliveira1

Resumo 

O artigo trata de algumas interfaces entre museus, sua segurança, patrimônio cultural, sustentabilidade e sociedade, identificando de forma clara 
e objetiva qual seria a finalidade da segurança dos museus enquanto protetor do patrimônio, de modo a constatar se o Brasil, país possuidor de 
riquíssimo patrimônio cultural é capaz de adotar uma cultura sustentável e efetiva de proteção a eles. Apresenta resumidamente as relações entre 
a importância da segurança dos museus, cultura e valor patrimonial, sobretudo após a mudança de paradigma com o advento das tecnologias da 
informação e comunicação. Analisa brevemente os vínculos entre museu e desenvolvimento sustentável considerando o tratamento concebido pela 
Constituição Federal. Comenta ressonâncias estratégicas e marcos normativos que tratam da proteção do patrimônio existente dentro dos museus, 
sob a luz do plano de gestão de riscos dos museus.

Palavras-chave: Museu, Patrimônio Cultural, Segurança, Sustentabilidade.

1. Introdução

As relações entre museu, patrimônio cultural e sustentabilidade estão entre os temas mais abordados, hoje, no campo cultural. São ampla-
mente reconhecidas as influencias mútuas entre cultura, economia, política, sustentabilidade e desenvolvimento, e as múltiplas ressonâncias dessas 
influências sobre o âmbito da preservação dos museus. 

Sob a análise de normas de segurança dos museus, observando a relação entre museu e patrimônio cultural, procura-se estabelecer uma 
premissa maior relacionada á proteção do patrimônio cultural a partir da aplicação destas normas ao caso concreto. Empregando a análise do de-
safio da sustentabilidade (novos paradigmas) por meio de mecanismos para apreender inovações no comportamento das comunidades dentro de 
contextos sustentáveis. 

Ressalta-se inicialmente, a amostra da importância dos museus enquanto patrimônio cultural, junto a sua atuação de mantenedor daquilo 
que nossa sociedade criou, valoriza e tem o intuito de preservar, frente à negligência atual por parte das autoridades competentes em relação à 
segurança e riscos sofridos, no contexto recente de acidentes catastróficos envolvendo estas instituições. Há partir deste contexto, é que os museus 
adquirem um papel fundamental na preservação do patrimônio cultural material e imaterial, destacando a função de salvaguardar todo um arca-
bouço histórico e cultural e identitário.  

2. Museus: Conceitos Iniciais

 Originalmente, o museu, do grego mouseion, remete ao Templo das Musas, filhas de Zeus, referência a um local onde abrigava os diversos 
itens culturais, das artes e das ciências, sempre mantendo vivo o caráter interdisciplinar. Segundo Chagas, “o museus, devem atuar em três campos 
básicos: na investigação, na preservação e na comunicação” (CHAGAS: 1996, 47). 

A historia é clara ao apontar o museu como responsável pela produção e repasse de conhecimentos e a convergência dos saberes científicos. 
São muito além de simples edificações que guardam objetos, são instituições grandessíssimas na qual se concentra uma gama cultural imensa, 

1  Graduando em direito pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) -  Email: samuel.faustino@ufv.br
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estimulando o lazer, o turismo e o repasse de identidades culturais. Dentre as funções dessa instituição, esta a inserção dos objetos, reclusos em 
suas reservas técnicas, como fontes históricas, a fim de despertar novos olhares para a importância do patrimônio existente em seu interior. 

Sob uma visão crítica, a relação homem-objeto-espaço forma a memória e o patrimônio cultural, presente ativamente no interior dos mu-
seus. “A documentação museológica é um conjunto de informações sobre cada um dos seus itens e, consequentemente, a representação destes por 
meio de palavras ou imagens” (CÂNDIDO: 2006, 37). Trata-se aqui, de um sistema de recuperação de informações, do passado, fundamental para 
o repasse as novas gerações de um patrimônio atemporal essencial para a formação cultural de toda uma comunidade.

De acordo com a Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que instituiu o Estatuto de Museus: 

“Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e ex-
põem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, 
técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento.”

A definição de museus segundo o ICOM2 é: 

“Um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberto ao público, e que adquire, 
conserva, estuda, comunica e expõe testemunhos materiais do homem e do seu meio ambiente, tendo em vista o estudo, a educação e a fruição”.

Logo, observa-se que os museus possuem um enorme potencial educacional, estimulando a participação da comunidade em geral em suas 
ações, buscando objetivos comuns, em especial o diálogo interinstitucional.

O papel que o museu desempenha atualmente, frente à sociedade que se forma e evolui constantemente dia-a-dia, é fundamental, pois além 
de ser um espaço disseminador de educação e culturas diversas, é também um local de referência que contribui para o desenvolvimento do conhe-
cimento por meio de sua missão basilar, constituindo programas museológicos e documentais, com características antropológicas, contribuindo 
para a melhoria do processo educacional e cultural da região em que está instituído. Estes acervos, presentes nos museus, transformados em docu-
mentos, são guardiões de uma memória coletiva, evidenciando a importância de uma política impecável de segurança para essas instituições frente 
ao enorme valor que sua reserva interna representa para a sociedade. 

É possível captar o viés comunitário dos museus, ao analisar a fundo seu oficio, desenvolvendo a função de pesquisa, proteção, divulgação 
e manutenção de todo um contexto cultural, geográfico e histórico, estendido a sociedade em geral. É fundamental manter, preservar e estudar cada 
um desses objetos culturais, que são associados aos valores estéticos, históricos, simbólicos de uma época determinada. Função essa que, tanto o 
IBRAM3, quanto o IPHAN4 tem por obrigação proteger para as gerações futuras. 

Diante disso, partindo-se dos conceitos iniciais sobre o conceito atribuído aos museus, verifica-se que o tema abordado carece de uma ótica 
especial á luz do contexto recente que vive o país, sob a dificuldade enfrentada pelos órgãos competentes para captação de recursos e aplicação 
de medidas cabíveis para proteção dos museus, sendo notório seu papel fundamental dentro da sociedade, evidenciado e amostrado pelo presente 
trabalho.

3. Mudança De Paradigmas

A “Mudança de paradigma”, tem sido alvo de recentes debates, no que diz respeito a área da museologia. Construída a partir de novas mo-
dalidades de produção do conhecimento (tecnologias da informação e comunicação) juntamente a globalização, ocasionam mutações na posição 
hegemônica das ciências. 

No presente século fomos testemunhas oculares de mudanças consideráveis em relação à forma de pensar e agir no meio social, mas não 
só em nosso país: o mundo presencia mudanças no enfoque dos objetos das mais diversas áreas, como o direito, a ciências sociais e inclusive as 
praticas museológicas observadas desde então, de forma integrada, como uma totalidade. 

 A partir deste contexto atual, se faz importante a análise, do novo posicionamento que adquire os museus em relação a essa mudança de 
paradigma, se colocando no contexto das sociedades pós-modernas, em função de novos movimentos, em especial a globalização, refletindo não 
apenas na interação sociedade-museu, mas na própria natureza museológica, questionando sobre o envolvimento das comunidades nos campos 
2  International Council of Museums (Conselho Internacional de Museus)
3  Instituto Brasileiro de Museus
4  Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
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materiais e imateriais, aumentando o vínculo e identidade com o passado. 

Desta forma, é necessário responder aos questionamentos envolvendo o liame dos museus enquanto patrimônio cultural material e também 
imaterial em nossa sociedade atual, ressaltando a importância da cultura, dos valores, das tradições e dos sentidos expressados dentro e fora destas 
instituições, incidindo uma inovação em suas práticas, atribuindo aos expectadores o papel de informantes e interpretes do patrimônio cultural.  

O patrimônio presente nos museus tem adquirido novas dimensões, além de novas demandas, ligadas ao patrimônio, inclusos nesses, 
gerando a necessidade do registro e valoração das mais diversas gradações dos grupos sociais, ressaltando aqui, os novos rótulos atribuídos ao 
reconhecimento das formas inusitadas das redes digitais, permitindo a criação de ambientes comunicacionais cada vez mais democráticos. Neste 
contexto, passa a ser importante considerar a dimensão ética da informação: 

“Não podemos esquecer que a comunicação humana se estruturou, desde sempre, sob dois movimentos: contar e ouvir histórias. Essas histórias 
refletem e modificam nossa autoimagem e são importantes elementos constitutivos de nossos valores socioculturais, fundamento de tudo aquilo 
que compreendemos como patrimônio”. (SCHEINER, 2004, p. 224).

Em um mundo em que fica cada vez mais difícil reconhecer fronteiras físicas entre as pessoas, devido à explosão tecnológica, em que os 
espaços públicos adquirirem novos contornos semânticos, o patrimônio cultural ganha cada vez mais espaço atuando como marco identitário no 
contexto urbano, presentes na figura da instituição museológica, superando disputas entre as disciplinas, além de disputas políticas, econômicas, 
sociais e ideológicas, gerando um sentimento de união entre os povos.

4. Museus E Patrimônio Cultural

 Após a observação em relação a mudança de paradigma devido a globalização e ao desenvolvimento social-cultural, há uma transição de 
foco no desígnio dos museus e da museologia, partindo de um apego material a objetos, coleções, edifícios, atividades, para uma preocupação com 
as pessoas e seus comportamentos. 

 Isso seria então, um desafio, que aponta a fragilidade social que muitas comunidades enfrentam, principalmente quando se trata da ruptura 
de suas identidades devido a esta nova ordem paradigmática que nos atinge, concebendo ao museu em si, o papel de grande contribuinte para a 
sustentação destas identidades nacionais que estão sendo excluídas pouco a pouco. 

 O patrimônio está diretamente relacionado com o meio em que se encontra, e o novo contexto contemporâneo utiliza a instituição museoló-
gica como expressão cultural, em busca de um desenvolvimento humano, a fim de proporcionar ás gerações futuras a preservação das identidades 
comunitárias representando um valioso tesouro da nossa sociedade. 

 Varine (2013) descreve o patrimônio como raízes visíveis da comunidade e do território; portanto, num território tão extenso que nosso 
país possui, encontramos uma gama enorme de patrimônios diversos, dificultando ainda mais sua preservação. O museu se insere então, como um 
espaço que propicia o uso do patrimônio, a conservação de identidades e o acesso ao público ao contato com essa imensidade de dimensões que 
possui o patrimônio. 

 Ao retornarmos a análise da palavra museu em sua origem, temos que essa é atribuída ás colinas, ao local físico, mas representava muito 
além disso, uma vez que as musas, utilizavam esses locais para preservação e estudos da ciência, guardando as memórias, conservando e produ-
zindo novos conhecimentos. Atualmente, o museu não foge essa lógica, não é apenas um “guarda-objetos”, mas atua como possuidor e protetor de 
uma imensa gama de funções e finalidades, assumindo o papel de templo do patrimônio, não só material, mas também imaterial. 

5. Desenvolvimento Sustentável

O meio ambiente é um conceito muito amplo que abrange os bens naturais como água, solo, rios e mares e os bens artificiais, aí constituídos 
pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, as construções urbanísticas, os usos e costumes de um povo, dentre outros. 

Já o meio ambiente cultural, à luz da Constituição, prevê a proteção do patrimônio cultural e os bens a ele relacionados, pois natureza e cul-
tura são elementos indissociáveis e estão diretamente ligados à construção histórica de nossa formação como sociedade, sendo um direito difuso, 
portanto, indivisível, assegurando a igualdade para uso e fruição de todos.
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A doutrina classifica os bens como materiais, imateriais, singulares ou coletivos, móveis ou imóveis. Dentro dessa classificação, os bens 
imateriais estão relacionados aos traços culturais, costumes, criações científicas e artísticas.

 Durante muito tempo, considerava-se apenas o caráter tangível do patrimônio, e os museólogos concentravam seus estudos, conservando, 
preservando, e, posteriormente, expondo-o, atualmente o museu, a museologia, juntamente com o patrimônio caracterizam-se por desempenharem 
uma função produtiva no desenvolvimento de forma integral e integrada com políticas de planejamento, lazer, educativa e crescimento econômico. 

Segundo os conceitos de Varine (2013), o patrimônio é a ligadura entre o passado e o presente, e o recurso a ser usado no futuro. Da mesma 
forma, é possível arrematar que o museu é uma ferramenta de nexo entre o patrimônio e as pessoas. Logo, desenvolvimento, para que seja susten-
tável, deve estar baseado no crescimento econômico, preservação da natureza e justiça social. 

Se considerarmos não apenas o sentido clássico dos museus, temos um instrumento de desenvolvimento, que tende a esterilizar o patrimô-
nio para estudá-lo, protegê-lo e manipulá-lo com pretensões pedagógicas ou de consumo cultural, mas de um museu que se adapte melhor a seu 
tempo e às necessidades das populações. Percebemos, mais uma vez, que o patrimônio é um laço que liga cada um em seu contexto, e que o museu 
está a serviço do patrimônio e, consequentemente, das pessoas.

É conveniente mencionar que a tutela do meio ambiente cultural é de competência do Poder Público, sendo o IPHAN o responsável pela 
proteção do patrimônio cultural, cuja missão institucional é “Promover e coordenar o processo de preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro 
para fortalecer identidades, garantir o direito à memória e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país” (IPHAN, online).

6. Panorama Da Legislação Nacional Sobre O Patrimônio Cultural

 Como garantia a todo de um habitat cultural saudável, faz-se necessário a adoção de alguns princípios e instrumentos semelhantes àqueles 
utilizados para tutela do meio ambiente natural, determinando as espécies de normas jurídicas a serem utilizadas, genericamente classificadas em 
normas de proteção, cujo conteúdo contém medidas preventivas para evitar danos aos bens culturais; normas de conservação, cuja tônica é a pre-
servação.

Segundo nosso direito positivo interno, o patrimônio cultural é definido pelo artigo 216 da Constituição Federal para fins de tutela estatal, a 
partir da delimitação de um conjunto de bens culturais preserváveis por meio da tutela jurídica. Esse artigo elenca aparentemente um rol taxativo, 
haja vista que contem expressões que tornam o seu objeto amplo: formas de expressão; modos de criar, fazer e viver; criações científicas, artísticas 
e tecnológicas; obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; conjuntos urbanos e sítios 
de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

Para aplicação desse dispositivo, é necessária, para a adjetivação de um bem histórico ou artístico como patrimônio cultural para fins de 
tutela jurídica Estatal, a representatividade de sua identidade, da memória e da ação dos grupos formadores da sociedade, recebendo defesa e am-
paro dos órgãos e entidades do Estado. 

A interpretação do citado artigo é desafiadora, englobando conceitos indeterminados e valores, proporcionando uma dependência da ativi-
dade administrativa, que é discricionária. O conceito constitucional de patrimônio cultural é formal, no sentido de que não se reporta a conteúdos 
específicos e nem traz definições dos elementos que arrola. 

Há que se destacar que as legislações estaduais e municipais dispõem de liberdade para adoção de um conceito diferente de patrimônio 
cultural, com diversos critérios de reconhecimento e seleção. “Não se pode diminuir o nível de proteção estabelecido por normas federais, nem 
contrariar a configuração dos institutos jurídicos de proteção, mas lhes é lícito criar novos instrumentos”. (SOUZA FILHO, 2005, p. 121-122).

A legislação nacional sobre o patrimônio cultural caracteriza-se por uma convergência entre diversos ramos do Direito (constitucional, 
administrativo, ambiental, civil, penal, processo civil e penal), além de ser caracteristicamente multidisciplinar, pois sua interpretação e aplicação 
exige a abordagem de diversas outras áreas do conhecimento, cuja complexidade é refletida no cotidiano da atuação da Administração Pública na 
identificação, proteção e gestão do patrimônio cultural.“A política de preservação no Brasil é oficial, significando que o Estado é o agente que 
seleciona e compartilha o patrimônio cultural, que serve à finalidade de constituir o topos partilhado, aceito e transmitido pelo grupo social” 
(SMOLKA, 2000, p. 188).

Portanto, resta evidente que o acesso, a participação e a utilização do acervo cultural são alicerces de uma democracia real, pois a participa-
ção efetiva dos cidadãos no processo político decisório para atingir o bem comum depende de seu conhecimento quanto às necessidades sociais, 
além do que, possibilita a clareza essencial quanto aos objetivos sociais históricos a serem alcançados, que constituem o cerne das decisões polí-
ticas.
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7. Segurança Física Em Museus

7.1. LEI Nº 11.906 DE 20 DE JANEIRO DE 2009. 

 Em 20 de janeiro de 2009, foi criado pela Lei nº 11.906, o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), no governo do então ex-presidente, Luiz 
Inácio Lula da Silva. Entre os objetivos do Ibram, o órgão é responsável pela Política Nacional de Museus (PNM) e pela melhoria dos serviços do 
setor, como o aumento de visitação e arrecadação dos museus, preservação de acervos, fomento de políticas de aquisição e preservação de acervos, 
além da criação de ações integradas entre os museus brasileiros, sendo responsável pela administração direta de 30 museus.

 A segurança dos museus, segundo a política adotada pelo Instituto, seria um tema dinâmico, estando conectada diretamente com os mais 
diversos avanços comportamentais, que resultam das transformações sociais, culturais e educacionais, com o objetivo de superar a lógica previa-
mente estabelecida de vigiar e punir.

 Segundo o Ibram, o objetivo básico de um museu é a proteção física ou guarda de seu acervo, devendo possuir, um programa de proteção 
física do seu patrimônio cultural e um gerente responsável por tal atividade, além de uma equipe multidisciplinar na coordenação do museu, com 
o objetivo de identificar de todas as formas de perigo a que estão expostos a instituição, o seu acervo e seus ocupantes.

 A implementação de um plano de segurança em um museu deve ser antecedida de uma avaliação dos riscos possíveis (plano de riscos), 
com o objetivo de minimizar estes riscos e amenizar as perdas em casos inevitáveis de acidentes. 

 Teoricamente, a lei 11.906/2009 estatuiu o Ibram com o intuito de regular e gerir de forma satisfatória a direção dos museus brasileiros, 
apesar de ser um marco normativo no que tange ás normas reguladoras do patrimônio cultural e museológico, ainda carece de avanços, tendo em 
vista as falhas de gestão evidenciadas na historia vivenciada pelos museus em nosso país. 

 É notória a existência de dispositivos normativos presentes nesse diploma legal estabelecendo regras a serem seguidas e delegando especi-
ficamente ao Ibram a proposição de medidas de segurança e proteção de acervos, amparado, inclusive, por outras diretrizes regimentais, instando 
destacar a título informativo a existência de medida provisória em votação no Congresso Nacional, visando a extinção do Ibram e criação da 
Agência Brasileira de Museus (Abram). 

7.2. Gestão De Riscos 

Como já mencionado, o Ibram possui um Programa de Gestão de Riscos ao Patrimônio Musealizado Brasileiro, que conta com uma fer-
ramenta metodológica de gerenciamento de riscos criada em parceria com a RCE – Cultural Heritage Agency of the Netherlands5, o ICCROM 
– International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property6 e o ICC – Canadian Conservation Institute7. Esta
ferramenta permite antever riscos potenciais para os museus e seus acervos; e planejar e implementar ações minimizando esses riscos, além de
oferecimento de resultados para a seleção de prioridades em preservação, segurança e alocação de recursos, fundamentos cientificamente.

Entre as ações do Programa de Gestão de Riscos do Ibram estão: força-tarefa para situações de emergência; monitoramento e diagnóstico; 
e plano de gestão de riscos, com a cooperação técnica da Polícia Federal. 

A gestão ou gerenciamento de riscos constitui ferramenta eficaz para aprimorar a tomada de decisões dirigidas à preservação do patrimônio 
cultural. Sua utilização fornece uma visão abrangente dos diversos tipos de risco para esse patrimônio, desde eventos emergenciais e catastróficos 
até os diferentes processos de degradação que ocorrem de forma mais gradual e cumulativa.

Ao passo que, ocorre a identificação e análise sistemática desses riscos, é estabelecido prioridades de ação e alocação de recursos para 
combatê-los. Estratégias sustentáveis podem então ser implementadas para minimizar impactos negativos sobre o objetivo comum dos museus de 
transmitir seus acervos para as gerações futuras com a menor perda de valor possível. 

A otimização do uso de recursos disponíveis se faz necessária, para a preservação, segurança e fruição dos acervos museológicos, contri-
buindo para maximização dos benefícios sociais em longo prazo. O uso dessa ferramenta de forma efetiva realiza a integração multidisciplinar e 
intersetorial com profissionais e instituições de áreas afins.
5  A Cultureel Erfgoed é uma organização de herança holandesa que trabalha para a proteção e conservação dos Sítios do Patrimônio Nacional. Está localizado em 
Amersfoort, na província de Utrecht.
6  O Centro Internacional de Estudos para a Conservação e Restauro de Bens Culturais é uma organização intergovernamental dedicada à preservação do patrimônio 
cultural em todo o mundo através de programas de formação, informação, pesquisa, cooperação e advocacia.
7  O Canadian Conservation Institute (ICC), uma agência operacional especial dentro do Departamento de Patrimônio Canadense , promove e promove a conservação 
das coleções de patrimônio do Canadá por meio de sua especialização em ciência da conservação, tratamento e conservação preventiva.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.canada.ca/en/canadian-heritage.html&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhi_nEWnelxOk3oyIj1PXMricJEw7w
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A gestação de riscos e segurança dos acervos museológicos brasileiros reflete, um universo diverso, com algumas instituições já significati-
vamente avançadas nesse aspecto e outras onde falta o acréscimo de requisitos básicos para a proteção do acervo frente aos riscos que o ameaçam. 

Uma tendência positiva, que vem sendo fortalecida com iniciativas de capacitação é a conscientização e adoção de medidas de conservação 
preventivas, diante do enorme prejuízo cultural sofrido pela sociedade brasileira com tragédias envolvendo museus. Contudo, para lograrmos sig-
nificativamente uma melhoria contemplando todo o patrimônio musealizado, seria necessário ampliar todos os esforços e proporcionar os recursos 
para que as medidas de segurança necessárias possam ser implantadas de forma sustentável.

7.3. Reflexão Sobre As Funções E Objetivos Da Segurança Dos Museus

 A segurança em Museus deve ser vista como uma Segurança Institucional, que objetiva a segurança dos museus como um todo, envolvendo 
desde o acervo, ao edifício, o público envolvido, as informações necessárias e o controle de riscos. 

 Os museus são territórios privilegiados, donos da matéria-prima denominada memória, resultantes de lutas e discussões entre a lembrança 
e o esquecimento. Consolidado aos poucos, desempenha um papel fundamental, no que tange ao caráter de protetor de identidades e culturas. 

 A segurança dos museus, como observado até aqui, tem sido tema de importantes debates, e, atualmente a preocupação com a gestão dos 
museus tem aumentado, uma vez que, perdido o patrimônio presente nessa instituição, não há como recuperá-lo (teoria do fato consumado). Mes-
mo conscientes de que o planejamento e a prevenção são ações mais simples e que exigem custos compatíveis com as possibilidades dos museus, 
observamos que os gestores não possuem o hábito de incluir iniciativas dessa ordem em seus programas de trabalho, gerando um enorme prejuízo 
para a sociedade em geral.

 A garantia da segurança física dos museus significa protegê-lo de uma serie de ações humanas, ou da natureza, as quais podem ser aci-
dentais ou intencionais. Cabe as autoridades competentes e gestoras dos museus, identificar, bloquear e exterminar essas ações que representem 
riscos, para que o patrimônio cultural presente na instituição museológica seja preservado, mas, uma vez não realizada essas etapas de prevenção, 
os acervos ficam ameaçados. 

Esse é um tema multidisciplinar, a definição dos planos a serem adotados e das práticas necessárias requer o envolvimento de todos os or-
ganismos públicos e privados, responsáveis pela manutenção de museus, além da aproximação dos organismos de segurança pública. 

 Temos diversas tragédias, no Brasil e no mundo, tidas como exemplos, envolvendo a perda do patrimônio cultural e até mesmo do patri-
mônio da humanidade presentes nessas instituições, atiçando a reflexão sobre a importância que possui a segurança dos museus. Logo, possibilitar 
conexões, e assumir o compromisso tendo em vista a garantia e preservação dos bens sob a guarda dos museus, bem como a integridade de seu 
público, é um papel que deve ser reconhecido e efetivado, pelos gestores dos museus e pelo IBRAM, assentindo a importância da segurança no 
conjunto das políticas de desenvolvimento, procurando assumir sua responsabilidade previamente, antes que seja tarde. 

8. Conclusão

Diante disso, verifica-se que o tema abordado carece de uma ótica especial á luz do contexto recente que vive o país, sob a dificuldade en-
frentada pelos órgãos competentes para captação de recursos e aplicação de medidas cabíveis para proteção dos museus, sendo notório seu papel 
fundamental dentro da sociedade. 

Podemos evidenciar que as normas estabelecidas, não são capazes de garantir o pleno exercício dos direitos culturais e a segurança do pa-
trimônio presente nas instituições museológicas. Porém o descaso governamental não pode ser justificado pela ausência de comandos normativos 
claros - que, alias, se somam as leis e tratados de proteção ao patrimônio e á cultura dos quais o Brasil é signatário. 

 A violação dos direitos culturais em nosso país é recorrente, fruto de um fenômeno mais complexo, que envolve inclusive a falta de com-
preensão e importância dada a esta categoria não só pela classe política, mas pela população como um todo.  

O desenvolvimento, para que seja sustentável deve ter como horizonte o crescimento econômico, preservação da natureza e justiça social. 
Não podemos perdê-los de vista, o que se busca realmente é o bem-estar social. Desse modo, o patrimônio é considerado matéria presente nos 
museus, como uma ponte que liga o projeto de desenvolvimento à população alvo.

Foi visto que o vínculo existente entre museu e patrimônio – a conservação – tem contribuído para a declaração de significação entre 
ambas. Os museus desempenham uma função estratégica de ligação entre o patrimônio cultural e as pessoas, capaz de mobilizar esforços para o 
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desenvolvimento comunitário e sustentável, sendo essencial uma política efetiva de segurança como medida de proteção do arcabouço cultural e 
identidades comunitárias existentes no interior dos museus.
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MAROLO: PATRIMÔNIO AMBIENTAL E CULTURAL DE PARAGUAÇU

Gilmara Aparecida de Carvalho1; 

Sandro Adauto Palhão2.

Resumo

 O trabalhar com o marolo segue a tradição familiar e os conhecimentos são passados de geração a geração, com toda a família envolvida da 
colheita até a comercialização dos produtos. Essas representações sociais, entendidas como construção cultural e, nesse caso, também ambiental, 
orientam o comportamento dos indivíduos e revelam a sociedade em sua estrutura e suas características. Porém a cultura do marolo não estava 
organizada de forma coletiva e a comercialização das frutas era feita se concentrando mais nas cidades vizinhas da região do que no próprio 
município. Diante dessa problemática de evasão de divisas econômicas e da necessidade de organização dos produtores e fabricantes de produtos 
derivados do marolo, Gilmara Aparecida de Carvalho e Sandro Adauto Palhão elaboraram e desenvolveram o projeto “Marolo: um fruto, várias 
ideias!”, iniciado em 2008 e cujas atividades realizadas naquele ano foram palestras, exposições e feira de produtos derivados do marolo. O 
objetivo deste trabalho é demonstrar as influências socioeconômicas do marolo no município por meio da apresentação das ações desse projeto, 
onde o fruto torna-se fonte de inspiração para movimentos culturais e esportivos da comunidade. Com grande envolvimento de muitos setores da 
sociedade, o projeto promoveu e promove ao cidadão de Paraguaçu a valorização e recuperação da área ambiental de seu município, fazendo da 
cultura do marolo um grande fator para um desenvolvimento sustentável.  

Palavras-chave: Marolo. Patrimônio Cultural. Patrimônio Ambiental.

 “Ser moderno é preservar o patrimônio cultural e ambiental”3.

Considerações Iniciais: O Marolo E A Cidade De Paraguaçu

“O cerrado brasileiro é considerado um dos hot spots – regiões com grande diversidade endêmica – de maior importância mundial” (POLO, 
2017, p. 23) e o marolo é uma fruta nativa encontrada em todo esse bioma. Cientificamente, o marolo é denominado Annona crassiflora Mart., 
pertencente a família das anonáceas, a qual pertencem também a graviola, a fruta-do-conde, a atemoia e outras frutas. Esse fruto é encontrado 
também no Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo e ainda em alguns pontos do leste da Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso e Tocantins. Segundo Rezende et al (2017), no Sul de Minas Gerais, ele ganha peculiaridades próprias que lhe garantem destaque pelo 
aroma e sabor marcantes e também pela identificação dos habitantes do município de Paraguaçu com essa fruta. É, portanto, ao marolo da cidade 
de Paraguaçu que se estabelece uma identidade com manifestações culturais, históricas, econômicas, culinárias, artísticas e esportivas da socie-
dade paraguaçuense, que identifica registros da compra do fruto datada de 1912 e o desenvolvimento de experimentos ligados à fabricação do 
tradicional licor, da mesma época.

1  Graduada em História. Membro do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Paraguaçu-MG. E-mail: gilcarvalhohistoria@yahoo.com.br;
2  Graduado em Administração. Pós-graduado em Administração Hoteleira. Chefe da Divisão Municipal de Cultura de Paraguaçu-MG. E-mail: sandromarolo@
hotmail.com.
3  Epígrafe do livro “Marolo: um fruto, várias ideias!”, de Gilmara Aparecida de Carvalho.

mailto:sandromarolo@hotmail.com
mailto:sandromarolo@hotmail.com
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Marolos maduros.
Foto: Carlos Magno de Mesquita. In: CARVALHO ET AL, 2017.

Cada município apresenta, através de sua história carregada de simbologias, um diferencial que os torna atrativos para seus próprios 
cidadãos e para aqueles que o conhecem e o visitam. E a relação entre os paraguaçuenses e o marolo, por sua vez, é tão forte que um torna-se 
referência para o outro, não só regional como nacionalmente. O objetivo deste trabalho é demonstrar as influências socioeconômicas do marolo no 
município por meio da apresentação das ações desse projeto, onde o fruto torna-se fonte de inspiração para movimentos culturais e esportivos da 
comunidade. Com grande envolvimento de muitos setores da sociedade, o projeto promoveu e promove ao cidadão de Paraguaçu a valorização e 
recuperação da área ambiental de seu município, fazendo da cultura do marolo um grande fator para um desenvolvimento sustentável.   

Discutindo As Categorias Patrimônio E Tradição Por Meio De Um Fruto Nativo

Ao pensar Patrimônio, Memória, História, Tradições, algumas questões podem surgir. O próprio historiador François Hartog, ao falar de 
patrimônio, apontou as seguintes questões: 

Que relações manter com o passado, os passados, é claro, mas também, e fortemente, com o futuro? Sem esquecer o presente ou, inversamente, 
correndo o risco de ver somente a ele: como, no sentido próprio do termo, o habitar? Que destruir, que conservar, que reconstruir, que construir e 
como? (HARTOG, 2006, p. 264). 

Atualmente, temos acompanhado um boom do patrimônio - discussões, ações de proteção estão em todos os lugares: na televisão, nas 
mídias, nas escolas; se fala até e muito em educação patrimonial, mas sem problematizar e refletir sobre essa ação. As jornadas de patrimônio, 
por exemplo, que acontecem aqui em Minas Gerais em agosto, acontecem em todo mundo, tendo seu surgimento na França. A cada ano a lista de 
patrimônios da humanidade cresce. 

Sempre relacionamos patrimônios ao passado. Esse passado pode permanecer por meio das coisas e dos ambientes naturais – os patrimô-
nios materiais; ou por meio das práticas – as festas, os modos de fazer, de viver, que são denominados patrimônios imateriais. Entretanto, para 
Gonçalves (2007), hoje em dia não dá para pensar patrimônio apenas sob um só aspecto: toda materialidade tem sua imaterialidade, e vice-versa. 
A base, portanto, para pensar a natureza da materialidade e da imaterialidade, no âmbito dos patrimônios, é pensar em sua efemeridade e sua 
mutabilidade. Efemeridade, porque tudo nesta terra é transitório: a natureza se transforma; as coisas perecem, assim como nós, humanos. E muta-
bilidade, porque até a materialidade pode se tornar imaterialidade – uma casa, um objeto, um bem, só é importante porque nele há alguma história 
e memória que o faz ser importante; a imaterialidade pode, a qualquer momento, se transformar em materialidade: as danças, as nossas comidas, 
saem da imaterialidade – do pensamento, da memória, da ideia – para tomar corpo e se apresentar para nós e por meio de nós, literalmente e pri-
meiro, por meio do nosso corpo. 

Mas o que fazer então para preservar se tudo é efêmero, se tudo vai passar? A preservação passa pela ideia de continuidade. Mas não uma 
continuidade irracional, e sim no sentido de maximizar e minimizar nossa presença aqui na terra. Maximizar como potencializar, cuidar e manter 
traços da nossa história de vida, de coletividade; minimizar, por meio da preservação da natureza, o imenso impacto que a presença humana tem no 
planeta. A preservação – seja de uma casa ou de um bioma – é um ato humano mas um ato humano acima de tudo sustentável. Ele evita a produção 
de novos espaços, de novos objetos, de novas efemeridades; e também preserva o nosso meio ambiente. Portanto, preservar é um ato atemporal, 
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transcende nossa relação tempo e espaço, e nos possibilita certa continuidade em uma vida fadada ao fim. “pois não estar equivale a não ser”, como 
Scheiner (2004) pontuou. E queremos ser, queremos que nossos patrimônios estejam. 

O patrimônio é um ato comunicacional e possui um caráter fundamentalmente solidário, constitutivo das identidades e da dinâmica dos 
grupos que compartilham desse substrato – como produtores ou consumidores (SCHEINER, 2004). Ainda, faz-se também importante reconhecer 
que o relacionamento com o patrimônio é uma história de emoções, fortemente influenciada pelas sutilezas relacionais entre o ambiente geográfi-
co e nosso universo sensível. Esse reconhecimento e valorização do patrimônio possuem um poderoso componente emocional, fundamentado no 
sentimento de pertença que cada indivíduo ou grupo desenvolve na relação com seu ambiente (SCHEINER, 2005).

Para se definir o que é importante para determinado grupo, ou o que seria “original” ou “tradicional”, é preciso recorrer às instituições mo-
dernas e suas normas (SILVEIRA & BUENDÍA, 2011, p. 158). Temos como exemplo de instituições a Unesco4, o IPHAN5, o IEPHA6, e também 
as secretarias municipais de educação e cultura. Além de fiscalizar, promover e proteger os patrimônios, essas instituições são responsáveis por 
determinar as regras e os trâmites para definir o que venha a ser patrimônio, oficialmente. Segundo Gonçalves, as ênfases na categoria patrimônio 
na atualidade tem ressaltado seu caráter “construído” ou “inventado” que, para o autor, é decisivo na compreensão dessa categoria. 

Mas o próprio Hartog nos lembra que a relação com o patrimônio não ocorre no passado, mas no presente: “ao ‘dever’ da memória, com 
a sua recente tradução pública, o remorso, se teria acrescentado alguma coisa como a ‘ardente obrigação’ do patrimônio, com suas exigências de 
conservação, de reabilitação e de comemoração” (HARTOG, 2006, p. 266). O patrimônio seria um “sintoma” da nossa relação contemporânea 
com o tempo – nossas crises do presente refletem como lidamos com patrimônios e memórias. E o século XX foi o século que mais se pensou e 
viveu o futuro – os avanços nos últimos cem anos foram maiores e mais impactantes de que os avanços ao longo da história da humanidade e, em 
paradoxo, também foi o século em que se pensou e colocou-se em prática as políticas patrimoniais, como se fosse um modo de compensar nosso 
estilo de vida.

Todo patrimônio, portanto, “não deve ser visto a partir do passado, mas a partir do presente, como categoria de ação do presente e sobre o 
presente” (HARTOG, 2006, p. 270). É importante termos consciência de que estamos escolhendo preservar o que julgamos importante hoje, usan-
do como prerrogativa – ou ‘desculpa’ – de que será importante para o futuro. É nesse âmbito que entra o conceito de Tradição. Eric Hobsbawm 
nos chama atenção para o fato de que “muitas vezes, “tradições” que parecem ou são consideradas antigas são bastante recentes, quando não são 
inventadas” (HOBSBAWM, 1984, p. 9). O termo tradição inventada 

[...] abrange “tanto as “tradições” realmente inventadas, construídas e formalmente institucionalizadas, quanto as que surgiram de maneira mais 
difícil de localizar num período limitado e determinado de tempo - às vezes coisa de poucos anos apenas - e se estabeleceram com enorme rapidez” 
(HOBSBAWM, 1984, p. 9). 

O inventar, aqui, tem sentido de produção, de criação – é importante entender que mesmo as tradições são datadas, com uma origem deli-
mitada; elas não existem por si só, não estão além dos humanos, e sim são inventadas pelos próprios humanos. Ainda, segundo Hobsbawm,

Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de 
natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma 
continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado (HOBS-
BAWM, 1984, p. 9).

Patrimônios, como dissemos anteriormente, podem ser considerados pontes entre o passado e o presente; entretanto, é necessário ter em 
mente que essas pontes são construídas no presente e não nos levam exatamente ao passado, mas sim às representações – ou bens – que temos no 
presente e que nós relacionamos com um possível passado. A tradição, segundo Silveira e Buendía, seria o impulso para “o cruzar da ponte, rumo 
a uma nova identidade, que busca legitimidade em um passado, mas que se projeta para frente” (SILVEIRA & BUENDÍA, 2011, p. 160). 

Para Hobsbawm, em geral as tradições inventadas têm por característica a invariabilidade – “impõe práticas fixas, normalmente formali-
zadas”. Os costumes, por outro lado, não impedem as inovações e são adaptáveis de acordo com as próprias mudanças do social (HOBSBAWM, 
1984, p. 10). Para ele, “o “costume” não pode se dar ao luxo de ser invariável, porque a vida não é assim nem mesmo nas sociedades tradicionais” 
(HOBSBAWM, 1984, p. 10). Entretanto, o próprio Hobsbawm aponta que faz parte do processo de que qualquer prática social que seja “muito 
repetida tenda, por conveniência e para maior eficiência, a gerar certo número de convenções e rotinas, formalizadas de direito ou de fato, com o 
fim de facilitar a transmissão do costume” (HOBSBAWM, 1984, p. 11) e até mesmo de tradições no âmbito de comunidades ou sociedades. Esses 
tipos de costumes e tradições não tem um cunho ideológico, são simplesmente consequência do viver diário de dado grupo ou coletividade.
4  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura).
5  Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
6  Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais.
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A relação que o munícipio de Paraguaçu possui com o marolo pode ser considerada uma tradição inventada. Mas nem por isso ela perde seu 
encanto e sua importância. A partir do momento que um grupo decide formalizar e celebrar seu patrimônio, de distintas formas, a cidade de Para-
guaçu e seus moradores apresentam a si mesmos e aos demais um elo de ligação – construído ou não – que os conecta entre si: “os ‘maroleiros’, 
como costumam ser conhecidos os paraguaçuenses, têm uma forte relação com esse fruto, relação esta que levou a se tornar, reconhecidamente 
pela própria comunidade, patrimônio cultural local” (CARVALHO et al, 2017, p. 19).

Mesmo inventadas, as tradições nos permitem construir, involuntária ou voluntariamente, um pouco de nós, um pouco de cada indivíduo; 
somos seres sociais e, como tal, dependemos de uma série de coisas para viver e sobreviver, dentre elas nossos costumes. E como nosso tipo de 
sociedade tem suas ferramentas, tem essa ânsia – que é benéfica – de proteger nosso passado, de várias formas, as tradições também fazem parte 
desses itens de sobrevivência. É um meio de marcar a nossa passagem aqui na Terra. E não a dos nossos antepassados, mas é justamente a nossa. 
Porque somos nós, hoje, que escolhemos o que preservar ou não. Somos nós que construímos – e reconstruímos – nossas tradições e patrimônios.

O Projeto “Marolo: Um Fruto, Várias Ideias!”

No ano de 2007 surgiu a ideia de trabalhar a importância dessa fruta para seus habitantes, principalmente aos da zona rural do município. 
Assim é concebido o projeto “Marolo: um fruto, várias ideias!”, com o intuito de valorizar o fruto e sua permanência no bioma cerrado. A iden-
tificação de seus habitantes com o fruto é tão intrínseca que até mesmo foram alcunhados como “maroleiros”, desde meados do século XX, e 
conforme já mencionamos antes. Em 2008, o projeto teve seu início, com exposição, palestra e feira gastronômica. A exposição foi composta por 
fotos, textos, objetos representativos e os mais diversos trabalhos produzidos por alunos da rede de ensino do município, o que fez com que seus 
curadores e idealizadores Gilmara Aparecida de Carvalho e Sandro Adauto Palhão fossem convidados para apresentá-la em diversos e variados 
eventos no município e região, tais como: apresentação do projeto pelos membros do Conselho do Patrimônio Cultural no Curso de Educação 
Patrimonial, na Universidade Federal de Alfenas; exposição no Museu Municipal Alferes Belisário de Paraguaçu, palestra e feira gastronômica; 
exposição na Universidade Federal de Alfenas; exposição na 1ª Feira de Tecnologias de Formiga/MG; exposição no 1º Simpósio Sulmineiro do 
Marolo e frutos do Cerrado, na Universidade Federal de Alfenas; Exposição no 1º Curso de Processamento e uso culinário do marolo, promovido 
pelo Escritório local da EMATER-MG em Paraguaçu; exposição no II Encontro da Agricultura Familiar em Machado, no Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus Machado/MG; exposição no 1° Seminário do Marolo de Paraguaçu; exposição 
no XVIII Encontro Anual de Etologia e II Simpósio Latino-americano de Etologia da Universidade Federal de Alfenas; exposição no 2° Seminário 
do Marolo de Paraguaçu.

Exposição na 1ª Feira de Tecnologias de Formiga/MG.
Foto: Gilmara Aparecida de Carvalho. In: CARVALHO ET AL, 2017.
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1º Simpósio Sulmineiro do Marolo e frutos do Cerrado, na Universidade Federal de 
Alfenas.

Foto: Gilmara Aparecida de Carvalho. In: CARVALHO ET AL, 2017.

Em abril de 2010, uma das metas do Projeto se concretizou na forma da 1ª Festa do Marolo de Paraguaçu, com uma vasta programação: 
seminário com temas variados; festival de música – etapas local e nacional; apresentações culturais com grupos locais; elaboração de desenhos, 
poesias, paródias pelos estudantes do município; feira gastronômica e de artesanato local.

1ª Festa do Marolo de Paraguaçu.
Foto: Rosângela Fressato. In: CARVALHO ET AL, 2017.

Atualmente a festa se encontra em sua nona edição com maior diversidade em sua programação, incluindo concurso de culinária com maro-
lo, passeio aos campos e plantações de marolo, tendo ainda como destaque a conscientização dos munícipes na conservação, preservação e cultivo 
do marolo, por meio de eventos educativos que envolvem todas as escolas em temas relevantes, assim como nos seminários que abordam aspectos 
imprescindíveis para a manutenção e produção de novas culturas da fruta. 

Na festa do Marolo, que acontece com temas que abordam a relação do fruto com a cidade, foi trabalhado, nos anos de 2012 e 2013, temas 
relativos ao patrimônio ambiental e cultural: “Marolo e biodiversidade do Bioma Cerrado no Sul de Minas” (2012) e “Marolo, “maroleiros” e o 
patrimônio cultural” (2013). Ainda, em 2013, celebrou-se os 100 anos do licor de Marolo: em 1912, Nestor Eustáquio de Andrade registrava a 
compra de marolo em seu livro caixa, para os experimentos de Alzira Andrade (sua esposa) e Álvaro Costa (Vavico), que resultaram na fabricação 
do licor; e, a partir de 1913, eles passaram a negociar a venda do licor engarrafado. Desde então, a bebida passou a ser fabricada por Dona Alzira e 
vendida a alguns municípios sulmineiros, como Caxambu, Machado, Varginha, chegando a ser negociado até em outros estados. Tempos depois, o 
farmacêutico João Eustáquio de Andrade (filho de Alzira e Nestor), deu continuidade à produção do licor, até por volta de 1970. Em 1981, Mabel 
Andrade Lima e Silva, neta de Nestor Eustáquio de Andrade e sobrinha de João Eustáquio, deram sequência à tradição da família Andrade na 
produção do licor, que é um aperitivo apreciado não só por paraguaçuenses, mas também admirado e comercializado para outras cidades e regiões.

O modo de fazer do licor e dos doces de marolo no município de Paraguaçu, por seu valor histórico e cultural, está registrado pelo 
decreto n° 94, de 11 de dezembro de 2009. Está, portanto, inscrito no livro de Registro de Saberes, segundo o número 001 e sujeito à proteção 
especial, de acordo com a Lei Municipal de 16 de outubro de 2009. As receitas do licor e do doce de marolo tornaram-se, oficialmente, patrimônio 
imaterial do município, como resultado alcançado por meio do projeto.
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Licor e doce de marolo.

Foto: João Camilo dos Santos. In: CARVALHO ET AL, 2017.

Ainda, em 2011, foi estabelecida a Associação “Terra do Marolo”, também decorrente do projeto, contando com a imprescindível colabo-
ração da Universidade Federal de Alfenas / Campus de Varginha, que ofereceu, através de alguns de seus docentes e discentes, os conhecimentos 
necessários para sua fundação. Os objetivos da Associação “Terra do Marolo” são: prestar quaisquer serviços que possam contribuir para a pre-
servação do marolo e do Bioma Cerrado; reafirmar a sua identidade com o patrimônio ambiental e histórico; gerar trabalho e renda; incentivar a 
cultura e o turismo local; e planejar, administrar e coordenar os eventos integrantes da Festa do Marolo. A associação é constituída por produtores 
rurais, fabricantes de produtos derivados do marolo, técnicos nas áreas agrícolas e do patrimônio cultural, e demais interessados na preservação 
do fruto no ambiente cerrado.

Como comemoração aos dez anos do projeto “Marolo: um fruto, várias ideias!”, foi lançado em 2017 um livro com o mesmo nome, 
abordando as seguintes temáticas: sobre um fruto chamado marolo; influências socioculturais do marolo em Paraguaçu; marolo: patrimônio sul 
mineiro; Universidade Federal de Alfenas e o marolo; projeto “Marolo: um fruto, várias ideias!”; marolo e a gastronomia; e, Associação “Terra 
do Marolo”. Assim, com essa publicação, fechou-se um ciclo de dez anos de início das atividades envolvendo o tema, além de criar inúmeras 
possibilidades de outros trabalhos que podem ser originados sobre o fruto. 

Esse projeto, desde o princípio, tem apoio da Prefeitura do Município de Paraguaçu, por meio das secretarias municipais de Desenvol-
vimento Econômico, Agricultura e Educação e Cultura; do Escritório Local da EMATER/MG; é desenvolvido em parceria com a Universidade 
Federal de Alfenas; com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Machado; com a Universidade 
Federal de Lavras e com a Escola Estadual FUNDAMAR. Em 2009, tem contado com o auxílio do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e 
do Conselho Municipal de Turismo.

O marolo é para Paraguaçu muito mais que um fruto: é algo que da materialidade saltou para tornar-se um símbolo, ratificado por sua pre-
sença no brasão do município, o qual é ladeado de uma haste do café e outra do marolo. Com certeza a tendência de crescimento do projeto e de 
suas ações afetará também a comunidade paraguaçuense, pois, conforme relatado abaixo: 

Para os paraguaçuenses ou “maroleiros”, fica o desafio: muitos ainda não se deram conta do grande potencial cultural, turístico e econômico que o 
marolo pode representar para o município. Para mantermos viva esta tradição temos que preservar as áreas remanescentes do cerrado, plantar novas 
áreas, controlar a qualidade e a venda dos frutos, e porque não? Cultivar um pé de marolo em cada quintal da cidade. Cabe a nós também incentivar 
os produtores e organizar o trabalho dos catadores, afinal o mais difícil nós já conseguimos: Paraguaçu é a terra do marolo!  (MESQUITA, 2010).
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Brasão do Município de Paraguaçu. No lado direito, haste de marolo.

In: CARVALHO ET AL, 2017.

Considerações Finais: Preservando Um Patrimônio Cultural E Ambiental De Paraguaçu

 Finalizamos este trabalho demonstrando que o envolvimento de famílias no cultivo de marolo agrega a produção sustentável com a preser-
vação ambiental, gerando novas perspectivas para as futuras gerações, que além da consciência do meio ambiente, manterá viva a preservação do 
fruto enquanto patrimônio cultural.

Todo o conjunto de ações desse projeto, que tem incluído diferentes frentes, reforça não somente a identidade dos habitantes – os “maro-
leiros” – mas também promove uma sociedade mais igualitária, mais consciente do consumo de seus recursos naturais e do impacto em seu meio 
ambiente. Trata-se, portanto, de um referencial de como patrimônios podem transpor a cultura e atuar na própria natureza. 
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O TRATAMENTO JURÍDICO DISPENSADO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE GRUPOS INDÍGENAS E 
DE OUTRAS MINORIAS-ÉTNICAS

Gabrielle Luz Campos1

Resumo

O modelo de Unidades de Proteção Integral previsto na legislação brasileira pressupõe a remoção de populações tradicionais que habitam tais 
áreas, em prol da conservação do meio ambiente. Assim como ocorre no âmbito internacional, há uma disparidade nos direitos conferidos aos 
grupos indígenas e a outras minorias étnico-cultuais. O objetivo do presente estudo é analisar, com base nas articulações de Will Kymlicka, se é 
moralmente consistente e justificável esse tratamento diferenciado existente, considerando o conflito ambiental existente entre populações tradi-
cionais habitando áreas de proteção integral. 

Palavras-chave: Povos indígenas; povos tradicionais; Unidades de Proteção Integral.

1 Introdução

O presente trabalho visa analisar se a diferença que há no ordenamento jurídico brasileiro no tratamento dispensado aos povos originários e 
a outros grupos étnico-culturais minoritários, considerando o conflito ambiental existente entre populações tradicionais habitando áreas especial-
mente protegidas, é moralmente consistente e justificável.

O modelo de Unidades de Proteção Integral, previsto na Lei n. 9.985/2000, que regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Cons-
tituição Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza pressupõe uma dicotomia conflitante entre ser humano e 
natureza, sendo necessária, para a conservação de áreas especialmente protegidas, a remoção das populações que lá habitam. É previsto, no artigo 
42 caput, que as populações tradicionais existentes em áreas de proteção integral sejam realocadas e indenizadas ou compensadas por eventuais 
benfeitorias. Em contraposição, a Constituição Federal de 1988, em consonância com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, 
dispõe que não poderá haver a remoção de grupos originários de suas terras, salvo casos extremos, quedando-se silente, entretanto, em relação aos 
direitos que devem ser assegurados aos demais povos tradicionais. Não obstante, há leis infraconstitucionais (federais e estaduais) e decretos que 
asseguram o direito diferenciado dos povos tradicionais às suas terras.

No contexto internacional, enquanto aos povos indígenas é assegurado o direito às terras, controles dos recursos naturais, autonomia po-
lítica, direitos linguísticos e pluralismo jurídico, através da Declaração sobre Direitos dos Povos Indígenas, a outras minoras étnico-culturais é 
assegurado apenas o direito genérico previsto no art. 27 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, para que desfrutem individualmente 
sua própria cultura. Há uma barreira, em que os estados-membros da Organização das Nações Unidas previnem e barram que outras minorias te-
nham ou façam proveito dos avanços indígenas. Contudo, há inconsistências morais nessa barreira, visto que qualquer argumento que exista para 
o reconhecimento dos direitos diferenciados para os povos indígenas também se aplica às outras minorias nacionais.

Com base nas articulações de Will Kymlicka sobre povos indígenas e outras minorias étnico-culturais no âmbito internacional, buscar-se-á 
analisar se a diferença que há no ordenamento jurídico brasileiro em relação ao tratamento dispensado aos povos indígenas e a outras minorias 
étnico-culturais, aqui chamadas de povos tradicionais, habitando áreas especialmente protegidas, é moralmente consistente e justificável ou não.

O trabalho será bibliográfico, tendo em vista que tem como objetivo a análise de obras, artigos científicos, normas infra e constitucionais 
que abordam o tema em análise. As obras serão glosadas e a coleta de dados dar-se-á através de fichamento do tipo citações.

1  Mestranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação “Novos Direitos, Novos Sujeitos”, da Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: gabrielle.luz@hotmail.
com.
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2 Unidades De Proteção Integral: Contradições Legislativas Envolvendo Populações Tradicionais

O marco normativo das unidades de conservação no Brasil foi a Constituição Federal de 1988 (ANTUNES, 2010, p. 561). Verifica-se no 
art. 225 a competência do poder público para definir espaços territoriais especialmente protegidos, o que deu ensejo à promulgação da Lei 9.985, 
de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. Assim, o § 1º (incisos I, II, III e VII) 
do art. 225 da Constituição Federal foi regulamentado.

O conceito de Unidade de Conservação adveio apenas com a promulgação da Lei do SNUC. De acordo com o art. 2º, inciso I, da referida 
lei, entende-se por unidade de conservação o espaço territorial, bem como seus recursos, incluindo as águas jurisdicionais, que possuem relevância 
natural. As unidades de conservação são instituídas por meio de lei, havendo a delimitação do território, com objetivos de conservação. Tais áreas 
encontram-se sob um regime especial de administração, com meios apropriados para proteção (MILARÉ, 2007, p. 698).

As unidades de conservação, segundo a Lei n. 9.985/2000, dividem-se em dois grandes grupos: Unidade de Proteção Integral e Unidade de 
Uso Sustentável. Estes grupos possuem características específicas, para melhor atender os objetivos preconizados pela Lei (ANTUNES, 2010, p. 
565). O objetivo substancial das Unidades de Uso Sustentável, de acordo com o § 2º, do art. 7º, da lei n. 9.985/2000, é harmonizar a conservação 
da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Por uso sustentável, consoante o art. 2º, XI da mesma lei, entende-se aquele em que a 
exploração é feita de modo a assegurar a perenidade dos recursos naturais renováveis, em que a biodiversidade e outros atributos biológicos são 
mantidos. Há sete categorias de Unidade de Conservação de Uso Sustentável, conforme o art. 14, quais sejam, Área de Proteção Ambiental, Área 
de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva 
Particular do Patrimônio Natural.

O objetivo das Unidades de Proteção Integral, segundo o § 1º, do art. 7º, da Lei n. 9.985/2000, é preservar a natureza, admitindo-se apenas 
o uso indireto dos recursos naturais, ou seja, o uso que não envolva consumo, coleta, dano ou destruição (art. 2º, IX). O grupo das Unidades de
Proteção Integral, conforme o art. 8º, é constituído por cinco categorias, sendo elas a Estação Ecológica, a Reserva Biológica, o Parque Nacional,
o Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre.

O enfoque do presente trabalho será em relação às Unidades de Proteção Integral, uma vez que esse modelo pressupõe uma dicotomia 
conflitante entre ser humano e natureza, isto é, para que a natureza continue preservada ela tem que ser intocada, não podendo haver interferência 
humana. As populações humanas que habitam as áreas destinadas à preservação devem ser retiradas de suas terras, pressupondo que elas não sai-
bam fazer um uso mais sábio dos recursos naturais (ARRUDA, 1999, p. 83, 84).

O modelo de conservação adotado no Brasil foi importado no século XX nos Estados Unidos, visando à proteção da wilderness, ou seja, 
da vida selvagem ameaçada pela ação da civilização industrial.  Esse modelo se difundiu pela Europa e Canadá, tornando-se um padrão mundial, 
principalmente após a década de 60. Para os Estados Unidos e Canadá, tal modelo se mostrou relativamente adequado, visto a existência de gran-
des áreas desabitadas. Quando transportado para países periféricos, destacando as Américas Central e do Sul, mostrou-se problemático, pois até 
mesmo as áreas consideradas isoladas ou selvagens abrigam diversas populações humanas (ARRUDA, 1999, p. 83-84). Na América do Sul, por 
exemplo, mais de 85% das áreas protegidas são habitadas ou têm seus recursos utilizados pelas populações de seu entorno (BENSUSAN, 2004, 
p. 70).

Eis, então, o problema central. Atualmente não é possível a convivência harmônica entre os interesses de preservação ambiental, por meio 
das Unidades de Proteção Integral, e populações tradicionais.

 Ocorre que há uma esquizofrenia normativa no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal de 1988 assegura, no § 5º, do art. 
231, que não poderá haver a remoção de grupos indígenas de suas terras, salvo situações excepcionais, após deliberação do Congresso Nacional. 
Seriam os casos de risco da população decorrente de catástrofe ou epidemia, ou, ainda, nos casos de interesse da soberania do País, sendo que, ao 
cessar o risco, será garantido o imediato o retorno de tais populações.

Nesse mesmo sentido dispõe o art. 16 da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, promulgada pelo Decreto n. 
5.051/04. De acordo com o referido artigo, os povos não deverão ser deslocados das terras que ocupam. Caso, excepcionalmente, seja necessário 
o translado e o reassentamento desses povos, os mesmos deverão ser consultados, tendo pleno conhecimento da causa da mudança que só poderá
ser efetivada com seu consentimento. Na hipótese de não haver consentimento, o deslocamento e o reassentamento apenas poderão ser realizados
após a conclusão de procedimentos adequados, estabelecidos pela legislação, incluindo enquetes públicas, nas quais os povos interessados tenham
a possibilidade de estar efetivamente representados. Assim que deixar de existir as causas que motivaram a mudança desses povos, é assegurado
o direito de voltar às suas terras tradicionais.

Em total dissonância com a Constituição Federal e com o Tratado Internacional de Direitos Humanos de que o Brasil faz parte (Convenção 
169 da OIT), o artigo 42, caput e § 1º, da Lei n. 9.985/2000 prevê que, havendo sobreposição de populações tradições em áreas em que sua perma-
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nência não seja permitida, como acontece no caso das Unidades de Proteção Integral, as mesmas deverão ser realocadas pelo poder público, sendo 
indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes.

3 A Inconsistência No Tratamento Conferido A Grupos Indígenas E A Outras Minorias-Étnicas No Cenário Internacional

 Além da incoerência acima descrita, há também uma disparidade no tratamento conferido aos indígenas e aos demais grupos étnico-cul-
turais, tanto no cenário brasileiro, quanto no cenário internacional. A Declaração sobre Direitos dos Povos Indígenas pela Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas – ONU, em 2007 foi uma grande vitória para esse grupo tão oprimido. Tal Declaração sugere que o direito inter-
nacional tenha a capacidade de superar suas origens imperialistas, e de se transformar em um instrumento de justiça (KYMLICKA, 2013, p. 139 
e 140).

Assim como os grupos indígenas, algumas minorias nacionais entendem-se como um povo ou uma nação distintos e demonstram um pro-
fundo apego às suas particularidades culturais e sua terra natal, lutando para mantê-las, apesar de terem sido incorporados por um Estado mais 
amplo. Embora não sejam indígenas, compartilham a experiência indígena de sofrimento de opressão cultural, marginalização política e discri-
minação racial e apresentam preocupações em comum, como sua integridade cultural, não discriminação e o direito de se autogovernar (KYMLI-
CKA, 2013, p. 140).

É reconhecido que não há uma linha clara que diferencia as minorias nacionais e os povos indígenas, que questões de direitos dos povos 
originários e de outras minorias se intersecciona substancialmente. Tanto assim o é, que há sobreposição na participação no Grupo de Trabalho 
sobre Minorias e no Grupo de Trabalho sobre Populações Indígenas, ambos da ONU, os quais possuem dificuldades de determinar os princípios 
sobre os quais cada grupo possa ser categorizado como indígena ou como outra minoria (KYMLICKA, 2013, p. 142).

Kymlicka (2013, p. 157) cita o artigo coescrito pelos presidentes dos Grupos de Trabalho da ONU sobre Minorias e sobre Populações Indí-
genas, Asbjorn Eide e Erica-Irene Daes, respectivamente, para falar sobre a inconsistência da diferenciação entre esses dois grupos. Os Presidentes 
elencam três diferenças principais entre eles, na tentativa de se explicar o motivo pelo qual os povos indígenas possuem direitos mais específicos. 
O primeiro deles seria que as minorias buscam integração institucional, enquanto os povos indígenas buscam um nível de separação institucional. 
O segundo seria que as minorias buscam direitos individuais, ao passo que os indígenas buscam o exercício coletivo dos direitos. Terceiro, as 
minorias buscam a não discriminação e os povos indígenas buscam o autogoverno. Verifica-se que em nenhuma das tentativas de diferenças apon-
tadas (relevantes entre os tipos diversos de grupos), houve a distinção entre quem são os povos indígenas e as minorias nacionais (KYMLICKA, 
2013, p. 157). Em outra oportunidade, Erica-Irene Daes diferenciou os dois grupos pelo fato de os indígenas terem um vínculo mais forte com o 
território tradicional. Este critério, contudo, aplica-se às demais minorias nacionais, tanto quanto aos indígenas (KYMLICKA, 2013, p. 157).

Outra consideração, feita por Xanthaki citado por Kymlicka (2013, p. 157), seria de que os povos indígenas não são apenas grupos particu-
lares organizados entorno de questões particulares, mas comunidades que existem há tempos, com culturas historicamente situadas e instituições 
políticas e sociais particulares. Ora, isso também se dá em relação a outras minorias étnicas-culturais, como por exemplo, Bascos, Curdos e Tibe-
tanos.

Segundo James Anaya apud Kymlicka (2013, p. 158), o que justificaria o direito específico aos povos indígenas seria puramente o caráter 
corretivo, considerando que tiveram seus direitos substantivos violados no passado. Ora, as minorias nacionais também têm interesse legítimo 
em relação ao governo de seus territórios tradicionais e de expressarem suas línguas e culturas dentro das instituições públicas daquele território, 
considerando que também são grupos historicamente localizados (KYMLICKA, 2013, p. 158).

Tentava-se justificar a diferença entre os grupos pela urgência de os indígenas terem seus direitos reconhecidos, visto os anos de colo-
nização (KYMLICKA, 2013, p. 159). Esse argumento, entretanto, não faz sentido para justificar a diferença no nível de proteção internacional 
conferido aos indígenas e as outras minorias étnico-culturais. Enquanto àquelas é assegurado, por meio da Declaração sobre Direitos dos Povos 
Indígenas, o direito às terras, controles dos recursos naturais, autonomia política, direitos linguísticos e pluralismo jurídico, a estas é assegurado 
apenas o direito genérico previsto no art. 27 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP), de que cada indivíduo possui de des-
frutar sua própria cultura, cláusula geral que pode ser aplicada a imigrantes recém-chegados, aos povos indígenas e até mesmo a visitantes em um 
país (KYMLICKA, 2013, p. 145).

Pelos argumentos expostos acima, constata-se que não há justificativa moral clara na diferenciação entre os indígenas e outras minorias, no 
âmbito internacional. Para Kymlicka (2013, p. 159), a partir de um comentário de Erica-Irene Daes, o problema central da barreira existente no 
tratamento entre povos indígenas e outras minorias étnicas culturais, seria uma questão de geopolítica, envolvendo aspectos de segurança nacional. 
Considerando que os povos indígenas são minorias, vulneráveis e com poucos recursos, não haveria se temer a autodeterminação dos mesmos. 
Situação diferente ocorre em relação às outras minorias, as quais não são tão pequenas e possuem recursos suficientes para desafiar o poder esta-
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tal com sua autodeterminação. Essas outras minorias não são vistas como periféricas, mas como potencial para contestar a existência do próprio 
Estado (KYMLICKA, 2013, p. 159).

Há, pois, no âmbito internacional, uma barreira (ainda que com inconsistências, como já visto), em que os estados-membros da ONU previ-
nem e barram que outras minorias tenham ou façam proveito dos avanços indígenas. (KYMLICKA, 2013, p. 156 e 157). No ordenamento jurídico 
brasileiro também se verifica uma profunda disparidade no tratamento legal dispensado aos indígenas e outras minorias étnico-culturais.

4 O Tratamento Diferenciado Conferido Aos Grupos Indígenas E A Outras Minorias-Étnicas No Cenário Brasileiro

 A Constituição Federal cuidou de separar um capítulo para tratar dos povos originários, os indígenas, qual seja, o capítulo VIII do Título 
da Ordem Social (VIII). Quedou-se, silente, contudo, em relação aos outros grupos étnico-culturais. Por meio do art. 231, reconheceu aos índios a 
sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo 
à União definir e proteger tais terras, bem como fazer respeitar todos os seus bens.

O § 1º do art. 231 define essas terras como aquelas habitadas em caráter permanente pelos índios, as quais não possuem apenas caráter patri-
monial, antes se configuram em um espaço essencial para a subsistência dessa coletividade singular, para sua reprodução física e cultural, segundo 
seus usos, costumes e tradições. Os indígenas detém a posse permanente de suas terras ocupadas tradicionalmente, podendo exercer o usufruto 
dos meios naturais (§ 2º). Além do mais, a utilização dos recursos hídricos, bem como a realização pesquisas em terras indígenas somente poderá 
acontecer com autorização do Congresso Nacional, desde que ouvidas as comunidades afetadas, assegurada participação no resultado da lavra (§ 
3º).  O § 4º do art. 231 afirma, ainda, que tais terras são inalienáveis e indisponíveis e o direito sobre elas é imprescritível.

Tendo em vista este caráter existencial que a terra representa para os grupos indígenas, a Constituição Federal, em seu art. 231, § 5º veda 
sua remoção. Somente será permitida a remoção destes povos em caso de catástrofe ou epidemia que os ponha em risco, ou no caso de interesse da 
soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional. É garantido o retorno imediato logo que se findar o risco, em quaisquer das hipóteses. 
Assim, no que diz respeito ao assunto tratado neste trabalho, qual seja, povos tradicionais – incluindo os povos originários (indígenas) – vivendo 
em áreas especialmente protegidas, por meio de Unidades de Proteção Integral, pode-se dizer, com fundamentação constitucional, que não poderão 
ser removidos de suas terras. 

Verifica-se a ocupação originária e imemorial das terras indígenas, como direito anterior ao surgimento das unidades federadas, sendo 
possível a compatibilidade entre elas e a proteção do meio ambiente, no julgado do Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2009), no caso da Terra 
Indígena Raposa Serra do Sol2:

DIREITOS “ORIGINÁRIOS”. Os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam foram constitucionalmente “reconhecidos”, e 
não simplesmente outorgados, com o que o ato de demarcação se orna de natureza declaratória, e não propriamente constitutiva. Ato declaratório 
de uma situação jurídica ativa preexistente. Essa a razão de a Carta Magna havê-los chamado de “originários”, a traduzir um direito mais antigo 
do que qualquer outro, de maneira a preponderar sobre pretensos direitos adquiridos, mesmo os materializados em escrituras públicas ou títulos 
de legitimação de posse em favor de não índios. Atos, estes, que a própria Constituição declarou como “nulos e extintos” (§ 6º do art. 231 da CF).

Ressalte-se que há entendimentos de que o tratamento dispensado aos povos originários também deverá ser conferido aos demais povos 
tradicionais, tendo em vista o modelo pluriétnico recepcionado pela Constituição Federal:

Ao assumir o caráter pluriétnico desta nação, que inclui as etnias indígenas, os afro-descendentes e outros grupos participantes do processo civili-
zatório nacional (cf. § 1º do artigo 216) a Constituição Federal propicia a aplicação analógica do tratamento emprestado à questão indígena, no que 
couber, aos demais grupos étnicos. (DUPRAT, s/d, p. 2).

A Convenção nº 169/89 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada pelo Decreto nº 
5.051, em abril de 2004 também é outro instrumento relevante para proteção de grupos indígenas e tribais, entretanto, queda-se silente em rela-
ção aos demais povos tradicionais. Estabelece o não cabimento do Estado em negar a identidade de um povo indígena ou tribal que se reconheça 
como tal. Assegura, ainda, no art. 14, às comunidades o direito à propriedade de suas terras e estabelece a necessidade de consulta sobre quaisquer 
medidas que possa afetá-las. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que os povos interessados 
ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse. Deverão ser instituídos procedimentos adequados 
no âmbito do sistema jurídico nacional para solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos interessados.

2  O Parque Nacional do Monte Roraima, criado em 1989, incidiu sobre a Terra Indígena Raposa Serra do Sol.
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No mesmo sentido da Constituição Federal, o art. 16 da Convenção 169 da OIT, assegura que os povos indígenas e tribais não deverão ser 
deslocados das terras que ocupam. Caso, excepcionalmente, seja necessário o translado e o reassentamento desses povos, deverão ser consultados, 
tendo pleno conhecimento da causa da mudança que só poderá ser efetivada com seu consentimento. Caso não haja consentimento, o deslocamento 
e o reassentamento apenas poderão ser realizados após a conclusão de procedimentos adequados, estabelecidos pela legislação, incluindo enquetes 
públicas, nas quais os povos interessados tenham a possibilidade de estar efetivamente representados. Assim que deixar de existir as causas que 
motivaram a mudança desses povos, é assegurado o direito de voltar às suas terras tradicionais.

 Não obstante esses importantes marcos normativos (Constituição Federal e Tratado Internacional de Direitos Humanos) quedarem-se 
silentes em relação a outras minorias étnico-culturais, há legislações federais e estaduais que possuem determinadas disposições sobre povos 
tradicionais. A Lei da Mata Atlântica (Lei n. 11.428/2006), por exemplo, em seu art. 3º, II, conceitua populações tradicionais como aquelas que 
vivem em íntima relação com o ambiente natural, para a sua reprodução sociocultural dependem dos recursos naturais, realizando atividades de 
baixo impacto ambiental. Já a Lei n. 11.284/2006, que dispõe sobre gestão de florestas públicas para a produção sustentável, nivela as comunidades 
locais, populações tradicionais e outros grupos humanos, conceituando-os, no art. 3º, X, como grupos “organizados por gerações sucessivas, com 
estilo de vida relevante à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica”. 

O Decreto 6.040/2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, garante, 
no art. 3º, I, aos povos tradicionais, leia-se, grupos culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais e apresentam formas particulares de 
organização social, os territórios habitados e os recursos naturais, que são ocupados e usados para a reprodução cultural, social, religiosa, ancestral 
e econômica, através de conhecimentos, inovações e práticas transmitidos e geradas pela tradição.

 Destaca-se, ainda, o pioneirismo de Minas Gerais em criar uma legislação específica para povos e comunidades tradicionais. A Lei nº. 
21.147/2014, que institui a Política Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, consi-
dera-os como grupos culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais, que possuem formas particulares de organização social, utilizam 
dos recursos naturais como condição para a reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica do grupo. As práticas e inovações são 
geradas e transmitidas pela tradição, sendo que o território e o uso dos recursos naturais, utilizados para a reprodução física cultura e econômica, 
são garantidos aos povos e comunidades tradicionais.

Segundo Roger Luiz Paz de Almeida e Caroline Barbosa Contente Nogueira (2012, p. 11), os povos tradicionais, tal como os povos ori-
ginários, não dissociam sua existência da natureza. Eles coexistem e compartilham com a natureza a estruturação e a reconstrução de seus mo-
dos de ser, viver e fazer, de maneira constante. Antônio Carlos Diegues (1993, p.47) afirma, através de estudos realizados sobre a interação dos 
povos tradicionais com a natureza, que o sistema de manejo dos recursos naturais se dá através do respeito aos ciclos naturais, há um conjunto 
de conhecimentos adquiridos através da tradição, passados de geração a geração, herdado dos mais velhos, que por meio de mitos e simbologias 
levam à conservação e ao uso sustentável dos ecossistemas naturais, de modo que a exploração dos recursos naturais seja realizada dentro da 
capacidade de recuperação dos ciclos de vida da fauna e da flora. Seriam alguns exemplos de povos tradicionais os indígenas, os quilombolas, os 
caiçaras, os ribeirinhos e os seringueiros.

De acordo com Juliana Santilli (2004, p. 42), o direito brasileiro faz uma distinção entre os povos indígenas, as comunidades quilombolas 
e as populações tradicionais, tendo em vista a ausência de proteção específica para estes últimos. Considerando, contudo, a relação diferenciada 
que tanto indígenas quanto quilombolas e outras populações tradicionais possuem com a terra, o uso do território para a reprodução sociocultural, 
religiosa e econômica, o respeito aos ciclos ecológicos, a dependência dos recursos naturais, a realização de atividades de baixo impacto ambiental 
e a transmissão de conhecimentos pela tradição, podem ser considerados, em sentido lato, integrantes de um mesmo grupo, não havendo se falar 
que integram categorias diferentes por uma mera questão formal e dogmática, de se haver ou não legislações específicas.

5 Considerações Finais

Verifica-se no ordenamento jurídico brasileiro uma disparidade no tratamento direcionado aos povos indígenas e a outras minorias étnico-
-culturais. Àqueles é assegurado o direito diferenciado às terras, é reconhecida em nível constitucional e internacional a relação diferenciada que
possuem com o meio ambiente, ao passo que a estes é assegurado o direito as terras apenas em legislações infraconstitucionais. Há, contudo, uma
antinomia, visto que ao mesmo tempo em que lhes é garantido o direito a terra, há a determinação do art. 42 da Lei n. 9.985/2000 para que os povos
tradicionais sejam removidos de seus territórios em havendo sobreposição em áreas especialmente protegidas.

 Como exposto no presente trabalho, não há uma justificativa moral para a diferença existente entre a proteção dos indígenas e de outras 
minorias étnico-culturais, no cenário internacional. Trazendo para o cenário brasileiro, verifica-se que, do mesmo modo, não há consistência a 
diferenciação existente entre os grupos indígenas e as demais populações tradicionais, uma vez que tanto estas quanto aquelas minorias são grupos 
que se reconhecem como um povo ou nação distinta, mantém um apego às tradições e à terra, possuem uma relação diferenciada com a natureza, 
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ocupam os territórios de modo tradicional e permanente, sendo que aqueles não são encarados apenas na perspectiva patrimonial, antes se confi-
guram em um espaço essencial para a subsistência dessa coletividade singular, para a reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 
tradições, tanto quanto para os grupos indígenas. Embora as populações tradicionais não sejam enquadradas formalmente como indígenas, com-
partilham das preocupações sobre sua integridade cultural, não discriminação e o direito usufruírem dos recursos naturais seus territórios, causan-
do um baixo impacto ambiental.

No caso de povos tradicionais – incluindo neles os indígenas – habitando áreas especialmente protegidas por meio das Unidades de Prote-
ção Integral, verifica-se que pretendem administrar suas terras e os recursos naturais, causando o menor impacto ambiental possível, participando 
e somando para a conservação dos ecossistemas, tendo em vista o vasto e detalhado conhecimento que apresentam da fauna e flora, os quais 
foram adquiridos de modo tradicional. No que diz respeito ao objetivo proposto no trabalho, qual seja, se é moralmente justificável e consistente 
a diferenciação existente no tratamento diferenciado aos grupos indígenas e a outras minorias étnico-culturais moral, pode-se falar que tal qual 
concluído por Kymlicka no âmbito internacional, o mesmo se dá no cenário brasileiro.
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O FÓRUM DE SUSTENTABILIDADE COMO PROPOSTA ESTRUTURANTE PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DAS CIDADES HISTÓRICAS

Nízea Andrade Coelho1

Paulo de Castro Vieira2

Resumo

A temática da sustentabilidade é uma preocupação latente na atualidade, considerando-se que o panorama de desenvolvimento econômico-social 
se constitui inadequado na forma como se apresenta. Em agosto de 2015, os estados-membros da Organização das Nações Unidas concluíram as 
negociações as quais culminaram na adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), traçando diretrizes que buscam orientar as po-
líticas nacionais e as atividades de cooperação internacional nos próximos 15 anos. Percebe-se, com a atitude da ONU, que existe a necessidade de 
despertar na sociedade a percepção dos princípios para o desenvolvimento sustentável, de forma transversal, popular e institucional. Apoiando-se 
especialmente no Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 11 da Agenda 2030 da ONU, que trata sobre Cidades e Comunidades Sustentáveis, 
e conciliando-o com o PAC 2 - Cidades Históricas 2013 do Governo Federal, o qual aborda a recuperação, restauro e qualificação de conjuntos 
urbanos e monumentos históricos protegidos pelo IPHAN, busca-se, com este artigo, apresentar o Fórum Permanente de Sustentabilidade das 
Cidades Históricas – um projeto que surge como proposta de integração entre as instituições de ensino, órgãos governamentais e sociedade civil 
organizada no que tange à formulação de propostas estruturantes para o desenvolvimento sustentável das cidades históricas. Com foco naquelas 
filiadas à Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, o Fórum tem o propósito de atuar como uma ferramenta social para contribuir com 
a formulação de modelos de governança comprometidos com agendas em prol de Cidades Sustentáveis. A metodologia adotada para a elaboração 
do artigo baseou-se em uma construção narrativa acerca das atividades propostas para o estabelecimento e fixação do Fórum junto aos órgãos, 
instituições e municípios objetivados aliada à pesquisa teórica sobre a temática da sustentabilidade. 

Palavras-chave: Sustentabilidade; desenvolvimento; cidades históricas.

 Contextualização 

Desenvolver e aplicar práticas de desenvolvimento sustentável é uma preocupação latente nos dias atuais. Desde a Revolução Industrial do 
século XVIII e XIX, o mercado tem se utilizado dos recursos naturais de forma irreparável. O aumento da capacidade de produção das indústrias 
para cobrir a necessidade de consumo da população gerou também uma quantidade de lixo a qual foi denominada pelo Programa da ONU para o 
Meio Ambiente (Pnuma) de “crise global de resíduos”. Segundo o relatório da Organização, todos os anos as cidades geram 1,3 bilhão de toneladas 
de resíduos sólidos. Somado a isso, tem-se o crescimento exponencial da população mundial que, de acordo com a projeção da ONU, passará de 
7 bilhões de habitantes em 2011 para 10 bilhões em 2055. Para Alvez, “este alto crescimento demográfico deve ter um impacto negativo sobre o 
meio ambiente e deve dificultar a solução dos problemas sociais e a redução da pobreza” (ALVEZ, 2017). Santin e Marangon corroboram com 
este pensamento, ampliando-o: “As cidades neste século, marcadas pelo crescimento rápido e sem planejamento, expõem cada vez mais seus 
habitantes a condições subumanas, criando uma situação de desequilíbrio, em detrimento da dignidade da pessoa humana” (SANTIN, MARAN-
GON, 2008)

Nesse cenário, a sustentabilidade ganhou destaque na pauta dos mais importantes órgãos mundiais, culminando na elaboração dos Obje-
tivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) em 2015, resultado das experiências ao longo das últimas décadas e de consultas públicas, com 
1  Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto e Mestranda em Preservação do Patrimônio Cultural pelo Iphan. Jornalista da Prefeitura de Ouro 
Preto. E-mail: nizeacoelho@gmail.com
2  Doutor em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor do Departamento de Engenharia Urbana da Escola 
de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: paulovieira@ufop.edu.br
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atenção especial às vozes dos mais pobres e mais vulneráveis.

Para Carvalho e Cavadas, as discussões acerca do tema começaram a ser pensadas após o final da Guerra Fria, “quando a Organização das 
Nações Unidas (ONU) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) passaram a discutir metas de bem-estar eco-
nômico, desenvolvimento social e sustentabilidade” (CARVALHO, CAVADAS, 2017). A partir de então, aconteceu uma sucessão de eventos cujo 
foco principal foi traçar diretrizes para a criação de uma agenda voltada ao desenvolvimento sustentável, em que pode-se citar como principais a 
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Cúpula Mundial para o 
Desenvolvimento Social, o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, a Plataforma de Ação de Pequim 
e a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (“Rio+20”).

 Em 2000, finalizada a Cúpula do Milênio das Nações Unidas, todos os 191 Estados-membro da ONU comprometeram-se a ajudar a alcan-
çar, até 2015, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os quais se resumiram a oito: (1) Erradicar a pobreza extrema e a fome; (2) Alcançar 
o ensino primário universal; (3) Promover a igualdade de gênero e empoderar as mulheres; (4) Reduzir a mortalidade infantil; (5) Melhorar a
saúde materna; (6) Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; (7) Garantir a sustentabilidade ambiental; e (8) Desenvolver uma parceria
global para o desenvolvimento.

Esgotado o prazo para cumprimento de tais objetivos, em 2015, foi realizada a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, em Nova Iorque, 
e, a partir dela, todos os países da ONU definiram os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como parte de uma agenda global e 
que tem como foco finalizar o trabalho dos ODM. Os ODS foram resumidos em 17 objetivos os quais integram a Agenda 2030. Segundo a ONU, 
a Agenda 2030 vai muito além dos Objetivos do Milênio, incluindo também “um vasto leque de objetivos econômicos, sociais e ambientais. 
Também promete sociedades mais pacíficas e inclusivas. Igualmente, de modo crucial, define meios de implementação”. (MUNDO, 2016, p. 7).

Quando se traz a discussão sobre o crescimento populacional para o âmbito das cidades e assentamentos urbanos, a preocupação se torna 
ainda mais evidente. 

De acordo com a Nova Agenda Urbana, adotada na Habitat III, a população urbana mundial praticamente dobrará até 2050, fazendo com que a ur-
banização seja uma das tendências mais transformadoras do século XXI. E até 2030, segundo projeções do Fundo de População das Nações Unidas 
(UNFPA), cinco bilhões de pessoas viverão nas cidades, o equivalente a 60% da população mundial. (MUNDO, 2016)

É também com tal percepção sobre a aglomeração dentro dos centros urbanos que os Estados-membros da ONU adotaram o Objetivo nº 11 
para o Desenvolvimento Sustentável: Cidades e Comunidades Sustentáveis - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis, cujas metas são:

11.1 até 2030, garantir o acesso de todos a habitação adequada, segura e a preço acessível, e aos serviços básicos, bem como assegurar o melho-
ramento das favelas 11.2 até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, 
melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em 
situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos

11.3 até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável 
dos assentamentos humanos, em todos os países

11.4 fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

11.5 até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e diminuir substancialmente as perdas 
econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em pro-
teger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade

11.6 até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resí-
duos municipais e outros

11.7 até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e crian-
ças, pessoas idosas e pessoas com deficiência

11.a apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e
regional de desenvolvimento

11.b até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos adotando e implementando políticas e planos integrados
para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação à mudança do clima, a resiliência a desastres; e desenvolver e implementar, de
acordo com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015- 2030, o gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os
níveis

11.c apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utili-
zando materiais locais. (MUNDO, 2016, p. 32-33)

No Brasil, 84,4% da população está concentrada em áreas urbanas, o que corresponde a aproximadamente 207 milhões de habitantes 
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(IBGE, 2010). Pensando na necessidade atual de regulamentação das cidades, foi aprovada em 10 de julho de 2001, a Lei nº 10.257, também co-
nhecida como Estatuto das Cidades, cuja aprovação, para Castriota, constituiu, “sem dúvida, um importante passo na democratização da produção 
do espaço em nosso país” (CREA-MG, 2002). O Estatuto regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais 
da política urbana.

Cada cidade possui sua particularidade no que tange à sua configuração. As cidades históricas, no entanto, apresentam características acen-
tuadas e que merecem maior atenção quanto às práticas desenvolvimentistas. Tanto é afirmativa tal consideração, que o Governo Federal lançou, 
em outubro de  2009, em solenidade realizada na Praça Tiradentes, Ouro Preto-MG, um programa especial para investimento na recuperação, 
restauro e qualificação de conjuntos urbanos e monumentos históricos protegidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC2 – Cidades Históricas, no qual, dentre as principais metas encontram-se recuperar o 
patrimônio cultural nos centros históricos e contribuir para o desenvolvimento urbano das cidades históricas sob proteção federal.

(...) de forma até então inédita na história das políticas de preservação, o Ministério do Planejamento autorizou a criação de uma linha destinada 
exclusivamente aos sítios históricos urbanos protegidos pelo Iphan, dando origem ao PAC Cidades Históricas. (IPHAN, 2018).

De acordo com Castriota (2010), o Programa não se concentra em “meras intervenções físicas”, como era em seu antecessor, o Monu-
menta3, mas sinaliza maior amplitude de ações, ao incluir o planejamento a longo prazo, estímulo econômico e educação patrimonial, em 
uma ação integrada nas diversas instâncias governamentais.

Essas diversas instâncias são convidadas a realizar um “pacto” pelo patrimônio cultural, que se corporifica num termo de compromisso plurianual 
das diversas partes. Com isso, no que se refere à gestão, vemos incorporada também grande parte das ideias subjacentes à perspectiva da conserva-
ção integrada: a ideia de que as municipalidades devem ser “as principais responsáveis pela conservação” é a base das propostas do PAC-Cidades 
Históricas, que também encoraja as parcerias e a “participação de organizações privadas” nas tarefas da conservação integrada. (CASTRIOTA, 
2010, p.108)

O PAC 2 – Cidades Históricas é, portanto, um reconhecimento à situação singular de necessidade de investimentos para as cidades histó-
ricas, de forma a estabelecer estratégias de preservação do patrimônio cultural brasileiro aliadas ao desenvolvimento social, econômico e urbano, 
superando a atuação fragmentada existente entre os diferentes níveis de governo e a sociedade e buscando tornar o patrimônio cultural eixo indutor 
e estruturante na geração de renda, de novos empregos, de agregação social e afirmação identitária das cidades protegidas, utilizando-se de seu 
potencial econômico e simbólico.

Destarte, a partir das referências do ODS 11 da Agenda 2030 da ONU e do PAC 2 - Cidades Históricas do Governo Federal, a Universida-
de Federal de Ouro Preto criou um núcleo de estudos e capacitações voltado ao desenvolvimento sustentável das cidades históricas. Este núcleo 
de sustentabilidade das cidades históricas foi desenvolvido no âmbito da Cátedra da UNESCO da UFOP (Água, Mulheres e Desenvolvimento), 
com apoio da Pró-reitoria de Extensão, a qual conta com a participação de acadêmicos das diversas áreas do conhecimento da UFOP. O núcleo 
tem como missão colaborar com a coordenação do Fórum Permanente de Sustentabilidade das Cidades Históricas, o qual está sendo constituído 
com órgãos e entidades públicas e de representações da sociedade civil organizada que atuam na temática em questão. Trata-se de um instrumento 
social de integração entre as instituições de ensino, órgãos governamentais e sociedade civil organizada que visa contribuir com a formulação de 
modelos de governança e políticas públicas comprometidos com agendas em prol de Cidades Sustentáveis, com foco nas cidades históricas. 

Estruturação Do Fórum

O Fórum Permanente de Sustentabilidade das Cidades Históricas, sob coordenação do Núcleo de Sustentabilidade das Cidades Históricas 
da Universidade Federal de Ouro Preto e da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais (ACHMG), é a instância governamental compe-
tente para cuidar dos aspectos do tratamento diferenciado e favorecido dispensado às cidades históricas no que tange ao desenvolvimento susten-
tável. Entre suas competências, estão: identificar, articular e promover a integração entre os diversos órgãos governamentais, entidades de apoio, 
de representação e da sociedade civil organizada que atuem no segmento do desenvolvimento sustentável, bem como das cidades históricas, com 
o objetivo de sugerir, assessorar e acompanhar a implementação das políticas públicas de apoio e fomento a estes segmentos, disseminando as
decisões oriundas do Fórum Permanente de Sustentabilidade das Cidades Históricas; promover e articular com agentes afins a regulamentação ne-
cessária ao cumprimento do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 11 da Agenda 2030 da ONU, das diretrizes estipuladas no PAC 2 - Cidades

3  O Programa Monumenta foi concebido, no final da década de 1990, com o objetivo de dinamizar o processo de preservação do patrimônio 
histórico dos núcleos urbanos sob proteção federal.
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Históricas do Governo Federal e da legislação pertinente a nível federal e estadual, bem como acompanhar a sua efetiva implantação, atos e proce-
dimentos dela decorrente; propor os ajustes e aperfeiçoamentos necessários à efetiva implantação da política de fortalecimento e desenvolvimento 
destes segmentos; sugerir e promover ações que consolidem, de forma isonômica, os diversos programas de apoio ao desenvolvimento sustentável 
das cidades históricas; incentivar e apoiar a criação dos Fóruns Municipais de Sustentabilidade das Cidades Históricas; e atuar na divulgação e 
implantação das diretrizes e ações definidas no âmbito do Fórum Permanente de Sustentabilidades das Cidades Históricas, no que for pertinente.

O Fórum tem o intuito de convidar diversos atores da política pública (órgãos governamentais, instituições de ensino e pesquisa, instituições 
privadas e de representação da sociedade civil) para compor as discussões a serem realizadas nas plenárias. Estas, por sua vez, constituir-se-ão 
como um palco para debates e trocas de experiências (paineis), além de ser um espaço para capacitações e orientações técnicas (cursos e palestras). 
Entre as demandas das plenárias, salienta-se a identificação e proposta de políticas públicas, medidas e ações orientadas às cidades históricas, bem 
como a verificação do adequado encaminhamento e tramitação ao Poder Executivo Municipal, Estadual e Federal, além de solicitar, aos integran-
tes da Plenária, propostas de trabalho para o período subsequente, compilando-as, submetendo-as a aprovação e divulgando, em tempo hábil, os 
temas elencados.

As plenárias serão realizadas dentro dos Fóruns, os quais acontecerão duas vezes ao ano, sendo o primeiro realizado na sede do Fórum 
(Ufop) dentro das atividades do Festival de Inverno de Ouro Preto, em julho, e o segundo, itinerante, entre as cidades históricas parceiras. Como 
produto, será realizado, ao final de cada Fórum, manifestos e pronunciamentos técnicos e sociais para a promoção das políticas públicas a partir 
dos preceitos do desenvolvimento sustentável.

O Estatuto Como Instrumento Normativo

No âmbito legal, o Fórum Permanente de Sustentabilidade das Cidades Históricas ficará, inicialmente, amparado por um estatuto. Este, 
ainda em fase de elaboração e não submetido à votação, pretende abarcar, de modo amplo e esmiuçado, as competências e objetivos de cada um 
dos membros do Fórum, delegando funções e cumprindo o papel de instrumento normativo a ser absorvido pela política pública municipal.

Ainda que o Fórum, neste momento, não possua personalidade jurídica, optou-se pelo estatuto por este ser uma norma destinada a regu-
lamentar associações – pessoas jurídicas de direito privado - às quais se assemelham, estruturalmente, o Fórum. Segundo Dos Santos Pinto, “o 
estatuto implica na assunção de obrigações recíprocas de conferir meios materiais e atividades pessoais e dotar o grupo de organização para 
consecução de seus objetivos” (DOS SANTOS PINTO, 2011). Recebe, portanto, o nome de estatuto a norma acordada pelos sócios para regula-
mentar as relações interpessoais dos membros e o funcionamento da entidade frente a terceiros.

Considerações Finais

A criação do Fórum Permanente de Sustentabilidade das Cidades Históricas configura-se como uma iniciativa dentro das diretrizes traçadas 
pela ONU e reiteradas pelos seus estados membros na assinatura dos Objetivos dos Desenvolvimento Sustentável, em especial, ao Objetivo 11. 
Nesta perspectiva, importa ressaltar o parágrafo 34 da Declaração para a criação da Nova Agenda:

34. Reconhecemos que o desenvolvimento urbano e a gestão sustentável são fundamentais para a qualidade de vida do nosso povo. Vamos trabalhar
com as autoridades locais e as comunidades para renovar e planejar nossas cidades e assentamentos humanos, de modo a fomentar a coesão das
comunidades e a segurança pessoal e estimular a inovação e o emprego. (MUNDO, 2015, p. 12)

Evidencia-se, assim, a intenção dos estados membros e da Organização em apoiar iniciativas como esta do Fórum, buscando incluir diver-
sos atores da sociedade em busca do cumprimento de uma meta global.

Nesta perspectiva, o Fórum já se apresenta como uma realidade viável e que assevera sua continuidade. Como primeiro resultado, tem-se 
a realização do Painel de Debates intitulado “Os princípios para o desenvolvimento sustentável de nossas Cidades Históricas”, no dia 13 de julho 
de 2018, onde debateu-se o contexto das Cidades Históricas, o modelo de desenvolvimento sustentável pautado na agenda global e os fatores para 
promoção de um ambiente favorável às cidades históricas, bem como os desafios e as experiências em ações de sustentabilidade nessas cidades. 
O painel contou com a presença de diversos órgãos governamentais, entidades públicas, organizações da sociedade civil, instituição de ensino e 
munícipes das Cidades Históricas. Em decorrência desta ação, foi assinada uma Carta Manifesto em que a Universidade Federal de Ouro Preto, por 
meio da Pró-reitoria de Extensão e da Cátedra UNESCO – Água, Mulheres e Desenvolvimento, e a Associação das Cidades Históricas de Minas 
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Gerais se comprometeram a coordenar o Fórum Permanente de Sustentabilidade das Cidades Históricas, buscando iniciativas sólidas e permanen-
tes a serem desenvolvidas em parceria com as instituições de ensino, os órgãos (governamentais ou não) os quais desenvolvam políticas públicas, 
a sociedade civil organizada e a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais.

 Trata-se, portanto, efetivamente, de uma instância para debater os aspectos do tratamento diferenciado e favorecido dispensado às cidades 
históricas no que tange ao desenvolvimento sustentável, cujo objetivo principal será a preservação e valorização do patrimônio histórico, cultural 
e ambiental, incluindo as questões sociais relativas às comunidades locais e fortalecimento do uso do Turismo como elemento de desenvolvimento 
econômico. As iniciativas abarcarão, inicialmente, os municípios afiliados à Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, sendo eles: Bae-
pendi, Bom Jesus do Amparo, Brumadinho, Caeté, Campanha, Cataguases, Conceição do Mato Dentro, Congonhas, Diamantina, Itabira, Itabirito, 
Itapecerica, Januária, Lagoa Santa, Mariana, Ouro Branco, Ouro Preto, Paracatu, Prados, Sabará, Santa Bárbara, São João del Rei, São Thomé das 
Letras, Serro e Tiradentes.

 A iniciativa foi bem recebida por todas as cidades supracitadas, de forma que já existe, inclusive, uma agenda para a realização dos próxi-
mos fóruns, sendo que o segundo será realizado ao final de novembro de 2018 em Januária, MG, com painéis de debates e propositivos voltados 
aos temas em comum às cidades históricas e à localidade que sediará o evento, a saber: “A sustentabilidade de projetos regionais: Sítios Arqueo-
lógicos do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu”, no qual serão propostas ações em prol dos aspectos da sustentabilidade do projeto de reconhe-
cimento do conjunto de sítios arqueológicos do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu como patrimônio mundial, e “O panorama do desenvolvi-
mento sustentável das Cidades Históricas: Metodologia para o diagnóstico das cidades”, em que propõe-se criar indicadores do desenvolvimento 
sustentável e, assim, obter um índice global de sustentabilidade das cidades históricas. Para isso, debater-se-á o método a ser utilizado a partir das 
propostas apresentadas pela ABNT NBR ISO 37120/2017 (Desenvolvimento sustentável de comunidades - Indicadores para serviços urbanos e 
qualidade de vida), bem como pela pesquisa do IBGE Indicadores de desenvolvimento sustentável: Brasil 2015. Estes indicadores serão avaliados 
quanto a disponibilidade de informações, o encaixe às condições locais, assim como o emparelhamento às diretrizes e metas do Objetivo do De-
senvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. 

Além destes dois painéis, propõe-se a capacitação gratuita e pública por meio de minicursos e oficinas oferecidos. Essas atividades serão 
desenvolvidas por professores, pesquisadores e alunos da UFOP com a participação de entidades. Ao final, após todas as contribuições obtidas pe-
las atividades desenvolvidas, será redigida a carta manifesto do II Fórum Permanente de Sustentabilidade das Cidades Históricas de Minas Gerais, 
contendo as proposições a respeito dos assuntos em pauta.

De forma conclusiva, o Fórum traduz-se em um instrumento social que busca o alinhamento de ações, a definição de uma pauta de reivin-
dicações, a construção de uma agenda estratégica e a difusão do conhecimento de políticas públicas e de boas práticas relacionadas às Cidades 
Históricas do Brasil. O desenvolvimento conjunto do Fórum Permanente de Sustentabilidade das Cidades Históricas possibilita ações e projetos 
interativos entre os partícipes que contemplem a harmonização e o ganho de força sinérgica entre as iniciativas de sustentabilidade voltadas para 
as cidades históricas.
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O PAPEL DA SOCIEDADE FRENTE A PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL: UM OLHAR SOB A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Hellen Madson da Costa1

 Areadny Luiza Silva2

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo analisar, à luz da Constituição de 1988, o papel da sociedade no que se refere à proteção do patrimônio 
cultural no Brasil, bem como estudar a construção histórica das relações da sociedade e ambiente; abordar o papel da UNESCO na salvaguarda do 
patrimônio cultural; refletir e debater no Congresso Mineiro de Direito do Patrimônio Cultural (Eixo Temático Patrimônio Cultural e Sustentabi-
lidade) juntamente à comunidade acadêmica e entidades de proteção, a importância do ambiente cultural e histórico na existência e no desenvol-
vimento da sociedade humana.

Palavras-Chave: Constituição; Cultura; Identidade; Patrimônio; Salvaguarda; Sociedade. 

 Introdução

A noção de ambiente cultural e histórico mostra-se como essencial à vida humana. No artigo A Proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro: 
Direito e Dever de Todos, Walter Veloso Dutra afirma que “a construção do conceito doutrinário de patrimônio cultural pauta-se inicialmente da 
análise do termo cultura”. 

Direito, patrimônio, meio ambiente e cultura estão interligados e passam a compor o patrimônio cultural. Meio ambiente cultural e histó-
rico estão relacionados a existência e ao desenvolvimento da sociedade humana, bem como ao desenvolvimento dos povos, a sua identidade e, 
consequentemente, à sua história. 

Segundo a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 215, “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 
fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”. 

Em matéria de tombamento, desapropriação, registro, inventário, o Art. 216 da Constituição pontua: 

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, regis-
tros, 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
1 ¹ Graduada em História pela Faculdade de Filosofia de Belo Horizonte e em Psicologia (Bacharelado e Licenciatura) pela Fundação Mineira de Educação e Cultura. 
Mestre em Administração pela Fundação Mineira de Educação e Cultura. Professora das Disciplinas Gestão de Pessoas e Negociação, Mediação e Arbitragem na Fundação 
Pedro Leopoldo. Especialista em Gestão da Qualidade na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Atua na Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional em Minas Gerais – IPHAN/MG. E-mail: hellen.costa@iphan.gov.br.
2  Graduada em Direito pelo Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix. Pós-graduanda em Advocacia Criminal (Escola Superior de Advocacia da OAB/MG). 
Advogada. E-mail: adv.luizasilva@gmail.com.
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quantos dela necessitem.

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.

§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.

A Constituição ainda prevê a relevância da participação da comunidade na promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro. Ao 
cidadão compete o dever de atuar na preservação do patrimônio cultural, ao passo que o Art. 216 da Magna Carta respalda o Poder Público na 
proteção dos bens culturais. Para que haja a efetivação dessa proteção, torna-se premente o conhecimento dos bens culturais a serem preservados 
e, tão logo, sejam inventariados.

Há uma sólida vinculação e dependência entre o papel da sociedade e do poder da Administração Pública quando se trata de proteção do 
patrimônio cultural brasileiro. Destarte, a argumentação deste artigo está assentada em três pilares:  no primeiro, apresentar-se-á o conceito de 
direito, patrimônio, meio ambiente e cultura. No segundo, o papel do cidadão e da sociedade, na tutela do patrimônio cultural. Por fim, o papel do 
Estado na garantia do exercício dos direitos culturais.

2 Meio Ambiente 

Meio ambiente consiste em um direito difuso fundamental à estruturação social atual, haja vista ser um bem público de uso comum do povo, 
de caráter indisponível. Os conflitos relacionados à dano ou ameaça de dano, conforme previsão constitucional, são conduzidos ao Poder Judiciá-
rio, que será compelido a manifestar-se a respeito. Assim sendo, constitui-se a heterocomposição acerca da tutela ecológica com a finalidade de 
prevenir, restaurar ou recuperar a Biota, através de obrigações de fazer ou não fazer.

Sobre meio ambiente, Carlos Marés de Souza Filho destaca que:

O meio ambiente, entendido em toda a sua plenitude e de um ponto de vista humanista, compreende a natureza e as modificações que nela vem 
introduzindo o ser humano. Assim, o meio ambiente é composto pela terra, a água, o ar, a flora e a fauna, as edificações, as obras de arte e os ele-
mentos subjetivos evocativos, como a beleza da paisagem ou a lembrança do passado, inscrições, marcos ou sinais de fatos naturais ou da passagem 
de seres humanos. Desta forma, para compreender o meio ambiente é tão importante a montanha como a evocação mística que dela faça o povo.

Alguns destes elementos ainda existem independentemente da ação do homem: os chamamos de meio ambiente natural; outros são frutos da sua 
intervenção, e os chamamos de meio ambiente cultural. (SOUZA apud MIRANDA, 2006, p. 12)

De acordo com o autor Marcos Paulo de Souza Miranda, que atuou no Ministério Público e na Coordenadoria de Promotoria Estadual de 
Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais: 

Minas Gerais tem o maior número de bens protegidos de todo o país, estima-se que existam 35.000 bens culturais protegidos. Nós temos três bens 
reconhecidos como Patrimônio Cultural da Humanidade: a cidade de Ouro Preto, o conjunto da Basílica de Bom Jesus do Matozinhos de Congo-
nhas e, também, o centro histórico de Diamantina. Temos uma reserva da biosfera que é a Reservado do Espinhaço e temos o maior número de 
cidades turísticas reconhecidas pela Embratur no país, pois são quase 200 cidades turísticas reconhecidas como tal e com reflexos jurídicos daí 
advindos, como, por exemplo, a necessidade de um Plano Diretor, conforme exige o Estatuto das Cidades. 

 O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN criou em 30 de abril de 2009, por meio da Portaria nº 127, o instituto da 
Chancela da Paisagem Cultural Brasileira. Como registrado pela autora Ana Cristina Bandeira Lins, este novo instrumento possibilita tutelar de 
forma mais acessível que o tombamento ou a Unidade de Conservação de proteção integral, compatibilizando a valorização do bem cultural com 
a dinâmica da sociedade. 

O Brasil ainda não possui um Sistema que unifique o inventário, seja do conjunto de bens culturais, imóveis, móveis e imateriais. Para pro-
teger um bem cultural, faz-se necessário conhecê-lo e ter mecanismos que garantam a sua manutenção. A Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 
n. 6.938/1981, trata o meio ambiente como patrimônio público que deve ser assegurado e protegido. Ao passo que a Resolução do CONAMA n.
001/86 determina que atividades modificadoras do meio ambiente sejam submetidas ao Estudo de Impacto Ambiental – EIA, bem como seja feito
um Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, a serem analisados pelo órgão estatal competente, e do IBAMA em caráter supletivo.

Ressalta-se que o Código Penal Brasileiro prevê pena mínima de um mês de reclusão ao dano a um bem comum. Em se tratando de bem 



Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

469

cultural, a Lei de Crimes Ambientais – Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, prevê a pena mínima de um ano de reclusão. 

3  Patrimônio Imaterial E Cultura

A UNESCO, em 7 de outubro de 2003, durante a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, editou o Decreto n. 
3.551, abrindo o diálogo e o canal legal pelo Estado para a metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) ser reconhecida 
como instrumento da política de preservação do patrimônio cultural imaterial brasileiro.

Garcia Canclini (1997, p. 96) afirma que:

Este tipo de aproximação tem consequências para a construção da cidadania cultural, porque esta cidadania não se organiza somente sobre princí-
pios políticos, segundo a participação “real” em estruturas jurídicas ou sociais, mas também a partir de uma cultura formada nos atos e interações 
cotidianos, e em projeção imaginária desses atos em mapas mentais da vida urbana.

A identidade cultural é uma construção social e histórica, que traz no seu bojo o viés da permanência e da impermanência que congrega 
grupos, tradições, códigos culturais. O imaginário permeia a cidadania cultural. A identidade dá sentido ao patrimônio. No entanto, o patrimônio 
prevê a transformação de seu passado na sua própria vivência. 

O Programa Nacional de Patrimônio Imaterial tem como um dos objetivos a preservação da diversidade étnica e cultural do país e como 
diretriz a promoção da inclusão social. 

Segundo MARCHESAN (2007, p. 26), a cultura, surgindo como síntese de conhecimentos, como arte, moral, crenças, costumes e outros 
hábitos adquiridos pela sociedade, fez com que se desenvolvesse a ideia do conjunto de expressões culturais, sendo que em algumas deve incidir 
o direito.

Nesse mesmo sentido, José Afonso da Silva (2001, p.35) destaca que não há respaldo constitucional para a amplitude da cultura acerca de 
sua concepção antropológica, mas apenas como ponto referencial de identidade, ação e memória de grupos distintos que constituem a sociedade 
brasileira. Antropologicamente, um objeto construído por determinado povo é cultura, porém, nem todos os utensílios e artefatos são passíveis de 
proteção constitucional, a não ser que carreguem consigo um forte impacto histórico cultural.  

Assim sendo, patrimônio consiste em um conjunto de coisas que possuem valor, não necessariamente econômico, mas cultural. O direito, ao 
tratar de patrimônio, tira o foco predominantemente privatista e economicista, para atribuir uma importância que está além de garantias individuais 
de propriedade (REISEWITZ, 2004, p.88).

O valor atribuído a determinado bem cultural devido a sua relevância na história é o que traz sentido a aplicabilidade do conjunto de normas 
constitucionais.

4 Sustentabilidade

O cidadão inteligente tem que ser despertado, pois será o responsável em compartilhar sua história, seu espaço, além de criar laços culturais 
que venham unir os visitantes aos habitantes locais, propiciando o desenvolvimento econômico, a melhoria da qualidade de vida, através de uma 
educação agregadora, que proteja a sua história por sua memória, bem como o patrimônio existente.

A expressão “desenvolvimento sustentável” incorpora valores e um novo sentido, levando a ideia de crescimento econômico. Com isso, 
surge a necessidade de compatibilizar o modelo de desenvolvimento sustentável com os avanços biotecnológicos. As novas técnicas devem ser 
conjugadas com a conservação e com os parâmetros utilizados. 

O caminho ainda é incerto e cheio de questionamentos, com riscos que ensejam gravidade, irreversibilidade e globalidade, sendo que toda 
decisão deve ter ampla participação popular, posto que o risco não é apenas sobre as bases científicas, mas sobre as bases sociais.

Faz-se necessário o despertar da sustentabilidade, gerando novas oportunidades e adaptações com a adoção de conceitos e tecnologias sus-
tentáveis, fazendo com que haja a inclusão urbana, ao contrário do isolamento de periferias e uma educação presencial voltada a agregar soluções 
inteligentes.
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Considerações Finais

A identidade cultural é uma construção social e histórica, onde a permanência e a impermanência congregam grupos, tradições e códigos 
culturais. O imaginário permeia a cidadania cultural. Por sua vez, a identidade dá sentido ao patrimônio. Entretanto, o patrimônio prevê a trans-
formação de seu passado na sua própria vivência. O Programa Nacional de Patrimônio Imaterial tem como um dos objetivos a preservação da 
diversidade étnica e cultural do país e como diretriz a promoção da inclusão social. 

A Constituição Federal de 1988 lançou um novo olhar sobre o patrimônio cultural, na medida em que inseriu a identidade e a memória 
dos grupos que formaram a sociedade brasileira, além de trazer a promessa de fomentar e proteger o “patrimônio cultural brasileiro”. A proteção 
alcançaria a verdade multifacetada contra qualquer estrutura, seja pública ou privada, que pudesse descaracterizar a cultura nacional ou levá-la ao 
desaparecimento ou até mesmo ao esquecimento das formas de expressão. E, neste contexto, estão inseridos a cultura dos sertões, das artes popu-
lares e das danças folclóricas, manifestações que dão o sentido de pertencimento aos sujeitos da história brasileira e sua identidade.

“O amparo à cultura é dever do Estado”, conforme o Art. 174 da Constituição Federal de 1988. O Estado assume o papel de interventor na 
cultura. Já no Art. 215, encontra-se a seção intitulada “Da Cultura”, marco jurídico da valorização da difusão e manifestações culturais, garantindo 
o exercício desses direitos como um bem jurídico.

 A Constituição no inciso LXXIII do Art. 5º assegura:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico, e cultural, ficando o autor, salvo comprovado má-fé, 
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

A Constituição da República conecta as noções de povo e cultura, sob a égide de transmissão de uma geração a outra. A cultura, além de ser 
uma construção social e histórica, contribui para o senso de pertencimento da cidadania da sociedade brasileira. E, ao preservar o meio ambiente, 
em todas as suas variações culturais, os interesses das gerações futuras são resguardados, consolidando os direitos fundamentais, haja vista que 
estes não se excluem, mas complementam-se. Tão logo, essas gerações futuras gozarão do direito de igualdade e liberdade, terão a oportunidade 
de desempenhar suas potencialidades.
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PROTEÇÃO JUDICIAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL: SERIA O CONFLITO NA SERRA DA CANASTRA 
UM LITÍGIO ESTRUTURAL?

Gabrielle Luz Campos1

José Afonso Neto2

Resumo

O presente trabalho tem por finalidade discutir, considerando a existente judicialização da política pública de regularização do Parque Nacional da 
Serra da Canastra, se esse conflito socioambiental pode ser compreendido ou não como um litígio estrutural, com base nos elementos trazidos por 
Mariela Puga para qualificar determinados litígios como estruturais. Em caso afirmativo, novas responsabilidades seriam atraídas para os atores 
processuais e diferentes posturas seriam configuradas para o julgador. Além disso, haveria a possibilidade de se ampliar o debate quanto às deter-
minações alcançadas por via judicial. Tudo isso tendo como pano de fundo uma mais adequada proteção do patrimônio cultural das populações 
tradicionais vivendo em áreas de proteção ambiental. 

Palavras-Chave: Patrimônio Cultural. Proteção Judicial. Litígio Estrutural. Serra da Canastra.

1 Introdução

O problema a ser enfrentado no presente trabalho versa sobre o fato de o conflito socioambiental existente na Serra da Canastra se confi-
gurar ou não como um litígio estrutural, com base nos elementos sistematizados por Mariela Puga para qualificar certos litígios como estruturais. 

A questão fundiária da Serra da Canastra, judicializada na Justiça Federal de Passos/MG, mostra-se conflituosa tendo em vista, especial-
mente, o tratamento dicotômico que o ordenamento jurídico brasileiro oferece em relação à proteção ambiental e à proteção do patrimônio cultural 
das populações tradicionais, enxergando-os como antagônicos e excludentes, em plataformas distintas.

Para tanto, proceder-se-á, em um primeiro momento, à análise de como é feita a proteção do patrimônio cultural, e, uma vez que esta é le-
vada à esfera judicial, qual é a lógica processual que a conduz. Em seguida, explicar-se-á sobre o processo estrutural, sua conceituação, principais 
características segundo Mariela Puga, sobre a multiplicidade de interesses envolvidos em litígios hipercomplexos e a eventual incapacidade de o 
processo tradicional lidar com esses interesses policêntricos. Feitas tais considerações, o conflito socioambiental da Serra da Canastra será analisa-
do, mormente os principais atributos da região que culminaram na criação do Parque Nacional, a questão fundiária problemática hipercomplexa lá 
existente, especialmente no que tange à área ainda pendente de regularização e como os canastreiros, populações tradicionais, colocam-se diante 
dessa situação. Por fim, explicar-se-á sobre a judicialização desse conflito socioambiental, o papel dos múltiplos atores envolvidos no litígio, os 
diversos interesses em jogo e a atuação do julgador diante da situação, bem como se o litígio se enquadra nos elementos descritos por Mariela Puga 
como caracterizadores de um litígio que possa vir a ser considerado estrutural.

A pesquisa será bibliográfica, visando à análise de obras, periódicos e normas que abordam o tema em análise. O método de abordagem 
será dedutivo, uma vez que a partir das premissas gerais apreendidas construir-se-á um raciocínio lógico-demonstrativo, isto é, partir-se-á de uma 
premissa geral para alcançar uma específica. As obras serão glosadas e a coleta de dados dar-se-á através de fichamento do tipo citações, porquanto 
possibilita uma maior assimilação do conhecimento obtido por meio dos estudos das obras, dos artigos, dos trabalhos já realizados por pesquisa-
dores e doutrinadores outros, facilitando a execução da pesquisa.

1 Mestranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação “Novos Direitos, Novos Sujeitos”, da Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: gabrielle.luz@hotmail.
com
2 Mestrando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação “Novos Direitos, Novos Sujeitos”, da Universidade Federal de Ouro Preto; Juiz de Direito do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais. E-mail: afonsodireito@yahoo.com.br
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2 Proteção Judicial Do Patrimônio Cultural E Lógica Processual

De ordinário, a proteção do patrimônio cultural se perfaz sem qualquer interferência do Poder Judiciário. Os mandamentos protetivos cons-
titucionais são destinados, em um primeiro momento, aos outros poderes estatais e à sociedade (HENKES at all, p. 234). Essa é a regra, a ordem 
preestabelecida e natural para proteção dos valores culturais caros ao povo. Não raras vezes, contudo, a proteção do patrimônio cultural encontra 
resistências em diversas fronteiras, se vê em lugares de impasse, encruzilhadas de dissenso. É nesse momento que o Poder Judiciário é acionado a 
resolver o conflito, equacionando os valores em descompasso, retirando os entraves e colocando um ponto final na contenda. Assim, ao Judiciário 
cabe a proteção do patrimônio cultural quando há disputa, tratando-se de uma proteção de segundo plano, porém extremamente efetiva, dado o 
poder de império atribuído aos juízes, que podem, pelo uso da força, determinar que se faça ou se deixe de fazer aquilo que os litigantes não rea-
lizam por vontade própria – justiça é balança e espada.

Não basta, no entanto, que o Poder Judiciário seja acionado e a ele seja entregue a possibilidade de dizer, nas lindes do ordenamento jurídi-
co, como deverá ser resolvida a disputa se o mecanismo de veiculação do conflito se mostrar imperfeito – afinal, uma leitura fragmentada da reali-
dade pode conduzir a uma solução deficitária do litígio, inobstante definitiva (ARENHART, 2013, p. 391). Assim sendo, a atenção deste trabalho 
se volta, nesse momento, à lógica do processo, uma vez que não há concretização efetiva do mandamento constitucional de tutela do patrimônio 
cultural se a apresentação do quadro do conflito ao Poder Judiciário contiver, em sua moldura, apenas um arremedo dos significados culturais reais 
da disputa.

De certo, todo processo, em última análise, é um veículo pelo qual as pretensões resistidas se apresentam ao julgador. O processo é a 
transposição, para uma linguagem própria, demarcada em atos concatenados e sucessivos, do conflito de interesses que existe no mundo da vida 
– processo é mesmo a tradução do conflito em um plano regulado de apresentação. Em razão disso – por ser apenas forma de transporte que não
se confunde com o conteúdo transportado – no processo há de caber, ao menos em teoria, a inteireza do conflito, com todas as suas nuances e su-
tilizadas para que, ao final, a decisão possa dar a cada um o que lhe seja devido.

O objetivo primordial do processo consiste na entrega de uma prestação jurisdicional adequada, tendente à realização do ideal de justiça, 
de modo que os recortes que promove, com a finalidade de roteirizar a demonstração do conflito, não podem resultar em uma imagem sem foco 
daquilo que é real e se encontra no plano da existência, pois seria tradução imperfeita dos interesses resistidos – meros ecos de realidade, sombras, 
sem contornos nítidos, projetadas no papel e trazidas à apreciação judicial.

Compreendida essa premissa, pode-se dizer que as formas processuais existentes conseguem resolver, na grande maioria dos casos e com 
certo grau de justiça, a maior parte dos conflitos de interesse individual e coletivo. No entanto, essa mesma lógica processual, por sua própria 
historicidade, não é capaz de apreender conflitos de interesse público de significativa magnitude e relevante impacto social, especialmente em 
hipóteses hipercomplexas que exigem alterações estruturais de burocracias e políticas estatais. Isso acontece, porque os instrumentos processuais 
se apresentam manifestamente inadequados a consecução desses objetivos (ARENHART, 2015, p. 211). Não é o caso de apenas pacificar disputas 
individuais, mas de permitir, via processo, a afirmação de valores constitucionais (OSNA, 2017, p. 182).

O processo tradicional – seja na vertente individual, seja na ótica coletiva – mantém-se arraigado a uma racionalidade que não permite a 
tratativa de todas as nuances do conflito, porquanto sua lógica bipolarizada, com adstrição da sentença ao pedido e forte enraizamento no princípio 
da disponibilidade, não é capaz de servir à discussão judicial de interesses públicos de modo conglobante (ARENHART, 2015, p 212). Essa visão 
de processo contém, por sua própria conformação, falhas na tratativa de questões estruturais, como é o caso da proteção do patrimônio cultural em 
situações complexas, que envolvam diversos interessados e múltiplos impactados na concretização da tutela do patrimônio cultural.

O modelo de veiculação de conflitos de interesse privado se caracteriza, segundo Chayes (2017, p. 144), pela bipolarização, em que con-
tendem interesses diametralmente opostos, sendo que o ganhador leva tudo. Pela análise retrospectiva do litígio, destinada a determinar se os fatos 
ocorreram e quais as consequências legais disso decorrentes. Também se caracteriza pela interdependência entre direito e remédio, de modo que 
a extensão da reparação deriva e guarda relação direta com a violação substantiva do direito. Pela compreensão do processo como episódio autos-
suficiente, restrito o impacto das decisões às partes. E, por fim, pela posição de árbitro neutral do julgador, vez que o processo é iniciado e contro-
lado pelas próprias partes. Essas diretivas encontram-se impregnadas no processo civil brasileiro, estabelecendo regras de cunho eminentemente 
individual para o trato da litigiosidade (COTA; NUNES, 2018, p. 244), o que se verifica inclusive nos processos coletivos.

Essas características, que são próprias dos litígios de interesse individuais, conforme dito, não se mostram adequadas, contudo, aos litígios 
de interesse público. Isso porque, considerando-se a judicialização de casos complexos e com significativo impacto social, a lógica processual 
individualista pode conduzir a soluções não efetivas do ponto de vista de concretização dos valores públicos constitucionais, dentre os quais se 
destaca o mandamento de proteção do patrimônio cultural. 

Justamente por isso tem se desenvolvido, dentro da sistemática processual brasileira, na esteira de construções de outros países, um gênero 
processual distinto, voltado à tentativa de tratamento adequado de conflitos polimorfos e multipolares, com soluções de cunho marcadamente 
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prospectivo, visando à efetivação de valores públicos constitucionais por meio de uma tutela jurídica mais adequada às peculiaridades do conflito. 
Trata-se do denominado processo estrutural, que será apresentado a seguir.

3 Processo Estrutural: Tratamento Adequado Dos Litígios De Interesse Público 

O processo estrutural constitui um modelo processual voltado à resolução de litígios complexos, por meio de reestruturação de arranjos 
institucionais violadores de valores constitucionais. Trata-se de processo cujo desenho de partes, por abarcar interesses polidistintos e mutáveis, 
mostra-se amorfo e disperso, com variados centros de tensão concorrentes. A tutela jurisdicional nele desenvolvida guarda caráter prospectivo, 
contínuo e maleável, sendo que a decisão estruturante marca não o desfecho do litígio, mas o início de uma relação contínua entre Judiciário, insti-
tuições e sociedade. O enfoque adjudicatório, por meio da decisão judicial, desloca-se da reparação de violação pontual do direito à reestruturação 
do estado-de-coisas transgressivo (PICOLI, 2018, p. 66). Em suma, medidas estruturais envolvem conflitos multipolares, de elevada complexida-
de, cujo objetivo consiste na promoção de valores públicos e direitos fundamentais pela via jurisdicional, mediante transformação e ressignificação 
de uma instituição, política ou burocracia pública.

O processo estrutural, portanto, consegue melhor apreender esses litígios de interesse público, altamente complexos e polimorfos, em que 
se verificam uma variedade de interesses igualmente legítimos, por vezes convergentes, às vezes antagônicos, cujos objetos extrapolam a esfera da 
individualidade das partes para atingir direitos de toda a sociedade (NUNES; FARIA, 2017, p. 99), como é o caso dos litígios que versam sobre o 
patrimônio cultural. 

Assim, definir se um conflito caracteriza-se como um litígio estrutural conduz a possibilidade de intervenções judiciais que exigem, pela 
natureza mesma da disputa, cujas peculiaridades a distinguem das demais, ajustamentos procedimentais para um tratamento mais adequado das 
questões de interesse público que nele se veiculam. Trata-se da superação de uma lógica polarizada na ótica vencedor-perdedor, que manieta o juiz 
na condução do processo, e, muitas vezes, o obriga a cometer injustiças (ARENHART, 2013, p. 390). É preciso, nesse contexto, que o julgador seja 
consequencialista, estrategista e mediador (COSTA, 2013, p. 403), porquanto deve ponderar sobre os efeitos materiais de sua decisão na sociedade 
e traçar uma estratégia de atuação para implementação dos valores públicos em disputa, tudo na perspectiva de uma ampla mediação institucional 
na construção de soluções que efetivem esses valores constitucionais.

Nessa linha, com o objetivo de analisar se o caso concreto que o presente trabalho trata, qual seja, o litígio de caráter socioambiental existen-
te na Serra da Canastra, caracteriza-se como um litígio estrutural – e, por consequência, deve ser veiculado em processo de caráter estrutural – será 
adotada a sistematização realizada por Mariela Puga (2013, p. 46), a qual, em análise doutrinária, aponta os elementos que, com maior frequência, 
se atribuem a certos litígios para qualificá-los como estruturais. São os elementos caracterizantes do litígio estrutural, segundo sistematização da 
autora:

(1) La intervención de múltiples actores procesales.

(2) Un colectivo de afectados que no intervienen en el proceso judicial, pero que sin embargo son representados por algunos de sus pares, y/o por
outros actores legalmente autorizados.

(3) Una causa fuente que determina la violación de derechos a escala. Tal causa se presenta, en general, como una regla legal, una política o práctica
(pública o privada), una condición o una situación social que vulnera intereses de manera sistémica o estructural, aunque no siempre homogénea.

(4) Una organización estatal o burocrática que funciona como el marco de la situación o la condición social que viola derechos.

(5) La invocación o vindicación de valores de carácter constitucional o público con propósitos regulatorios a nivel general, y/o demandas de dere-
chos económicos, sociales y culturales.

(6) Pretensiones que involucran la redistribución de bienes.

(7) Una sentencia que supone un conjunto de órdenes de implementación continua y prolongada.

Assim, analisar-se-á, no item 4 deste trabalho, cada um desses elementos, especificamente nos contornos próprios do conflito socioambien-
tal da Serra da Canastra. Antes, porém, faz-se necessário a explicação desse conflito, para se demarcar, ainda que brevemente, as linhas da disputa 
e a razão de a controvérsia envolver, ao lado da questão ambiental, a proteção cultural.

4 Contornos Do Conflito Socioambiental Da Serra Da Canastra: Patrimônio Cultural E Vulnerabilidade 

A Serra da Canastra é localizada ao sudoeste do Estado de Minas Gerais. Além das nascentes do São Francisco, encontram-se na região 
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outras cinco bacias hidrográficas de relevância para o país, quais sejam, a do rio Grande, a do ribeirão Santo Antônio, a do rio Araguari e a do rio 
Santo Antônio. Somando às diversas nascentes e pequenos cursos d’água, a Serra da Canastra ainda possui variada beleza cênica, as rochas ob-
servadas por toda geologia do local ora formam chapadões, com altitudes que variam entre 1.100 e 1.496 metros, ora despencam em inclinações 
íngremes de onde emanam cachoeiras. (BIZERRIL; SOARES; SANTOS, 2008, p. 17). Tais relevâncias naturais, a necessidade de se preservar as 
nascentes do Rio São Francisco e a relevância da preservação dos ecossistemas, que assegura a manutenção de um banco genético vultoso para a 
pesquisa científica e para a continuidade da biodiversidade brasileira (MMA, 2005, p. 4), levaram à criação do Parque Nacional da Serra da Canas-
tra, instituído pelo Decreto nº 70.355, publicado em 3 de abril de 1972, com a área estimada em 200 mil hectares. Segundo dados do ICMBio, o 
Parque possui atualmente 200 mil hectares composto pelo bioma Cerrado, abrangendo seis municípios: Sacramento, São Roque de Minas, Vargem 
Bonita, Capitólio, São João Batista do Glória e Delfinópolis. 

A categoria Parque Nacional, segundo a Lei nº. 9.985/2000, que regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal e 
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, faz parte do grupo de Unidade de Conservação de Proteção Integral (art. 8º, 
III), sendo o principal objetivo desse grupo (art. 7º, §1º) preservar a natureza, admitindo-se apenas o uso indireto dos recursos naturais, ou seja, o 
uso que não envolva consumo, coleta, dano ou destruição (art. 2º, IX). Segundo a Lei do SNUC, o objetivo do Parque Nacional/Estadual/Municipal 
(art. 11) é a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. Pesquisas científicas, ecoturismo e atividades de 
educação e interpretação ambiental em contato com a natureza são possíveis nas áreas dos Parques.

Verifica-se, assim, que o a categoria Parque Nacional, pertencente ao grupo de Unidade de Proteção Integral, pressupõe uma dicotomia 
conflitante entre ser humano e natureza, isto é, para que a natureza continue preservada ela deve permanecer intocada, não podendo haver in-
terferência humana. As populações humanas que habitam as áreas destinadas à preservação devem ser retiradas de suas terras, pressupondo que 
elas não saibam fazer um uso mais sábio dos recursos naturais (ARRUDA, 1999, p. 83-84). Esse modelo de conservação adotado no Brasil foi 
importado no Século XX nos Estados Unidos, visando à proteção da wilderness, ou seja, da vida selvagem ameaçada pela ação da civilização 
industrial, difundiu-se pela Europa e Canadá, tornando-se um padrão mundial, principalmente após a década de 60. Para os Estados Unidos e Ca-
nadá, tal modelo se mostrou relativamente adequado, visto a existência de grandes áreas desabitadas. Quando transportado para países periféricos, 
destacando as Américas Central e do Sul, mostrou-se problemático, pois até mesmo as áreas consideradas isoladas ou selvagens abrigam diversas 
populações humanas (ARRUDA, 1999, p. 83-84). Na América do Sul, por exemplo, mais de 85% das áreas protegidas são habitadas ou têm seus 
recursos utilizados pelas populações de seu entorno (BENSUSAN, 2004, p. 70).

Eis, então, o problema central: atualmente não é possível a compatibilização entre os interesses de preservação ambiental, por meio das 
Unidades de Proteção Integral, direito fundamental previsto no art. 225 da Constituição Federal, com a proteção cultural assistida aos povos e 
comunidades tradicionais, também considerado um direito fundamental, assegurado nos arts. 215 e 216 da Constituição Federal. Verifica-se essa 
situação na Serra da Canastra, a qual passa a ser explicada adiante.

A criação do Parque, como já dito, deu-se com o Decreto nº 70.355/1972, com a área total de aproximadamente 200.000 hectares (art. 2º), 
podendo ser excluída dessa extensão áreas que tivessem alto valor agricultável, desde que esta exclusão não afetasse as características ecológicas 
do Parque, a critério do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (art. 4º). Desse modo, adveio o Decreto 7.447 de 21 de agosto de 1974 
que declarou de interesse social, para fins de desapropriação, uma área medindo aproximadamente 106.185,50 (FERNANDES, 2012, p. 80). 

Ocorre que dessa área de 106.185,50 hectares, que deveria ser desapropriada, apenas 71.525 o foram efetivamente. Isso se deu pelos altos 
custos das indenizações pagas, pela pressão feita pelos moradores da região e pela comissão de proprietários rurais, além de outros fatores, como 
por exemplo, as dificuldades de acesso, fiscalização e administração. Desse modo, foi excluído da área do Parque todo o complexo sul, conhecido 
como Chapadão da Babilônia e também o Vale dos Cândidos (FERNANDES, 2012, p. 80).

O processo de criação do Parque Nacional da Serra da Canastra foi autoritário, marcado por ações centralizadas e sem qualquer tipo de 
consulta prévia à população (FERNANDES, 2012, p. 81), assim como o processo de criação de outros Parques durante o regime militar, mais 
precisamente entre o período de 1964 a 1984. Não havia possibilidade de discutir e avaliar os impactos ambientais gerados por obras e projetos de 
interesse dos militares (SANTILLI, 2005, p. 9). 

Após nove anos da criação do Parque Nacional da Serra da Canastra, em 1981, é que foi publicado seu primeiro plano de manejo3, abrangen-
do a área de 71.525 hectares (FERNANDES, 2012, p. 84). O segundo plano de manejo do Parque adveio após trinta e três anos da sua criação, em 
março de 2005. Esse novo plano de manejo publicado pelo IBAMA foi destinado ao Parque Nacional da Serra da Canastra com aproximadamente 
200.000 hectares, surgindo, a partir de então, novos conflitos na região da Canastra. 

Essas novas tensões se dão em razão dos 130.000 hectares que ainda não foram regularizados nos anos subsequentes à criação do Parque. 
De um lado, há os pequenos produtores da região que buscam a permanência em tais áreas, de outro lado, há a imposição legal de que a população 
seja realocada (art. 42, Lei n. 9.985/2000) para se efetivar um Parque Nacional com 200.000 hectares (FERREIRA, 2015, p. 113).
3 Segundo o art. 2º, XVII, da Lei n.º 9.985/2000, o plano de manejo é o documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de 
conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas 
necessárias à gestão da unidade.
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Verifica-se, portanto, que para se atingir a regularização do Parque Nacional da Serra da Canastra com 200.000 hectares faz-se necessário 
que os pequenos produtores rurais e suas famílias, os quais se reconhecem como canastreiros e vivem na área desses 130.000 hectares sejam de-
sapropriados, como determina o art. 11, § 1º, da Lei n.º 9.985/2000, in verbis: “§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que 
as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei”.

Os integrantes da história da ocupação territorial da Serra da Canastra, incluindo a área do Parque Nacional Serra da Canastra, foram os 
indígenas, escravos refugiados em quilombos e, atualmente, os canastreiros (FERREIRA, 2013, p. 75). A ocupação humana na região da Canastra, 
não foi harmoniosa, havendo conflitos sangrentos. Em 1675 houve a dizimação dos índios Cataguazes pelos bandeirantes, liderados por Lourenço 
Castanho. Posteriormente, em 1750, iniciaram as campanhas contra os quilombos. Saint-Hilare citado pelos autores destaca a origem de Pium-i 
(Piumhi), que foi um acampamento construído para combater negros fugidos. Após a destruição do quilombo o acampamento se transformou em 
um núcleo habitacional permanente (BIZERRIL; SOARES; SANTOS, 2008, p. 42).

Os canastreiros, por sua vez, são os pequenos produtores rurais e seus familiares que vivem na área do entorno do Parque Nacional da Serra 
da Canastra, já regularizada. De acordo com Gustavo Henrique Cepolini Ferreira (2013, p. 182), a sociabilidade dos canastreiros se manifesta no 
trabalho na terra, criação de gado, nas rezas, nas Folias de Reis, nas músicas, comidas e histórias, por exemplo. Os canastreiros sempre mencionam 
a liberdade e a paz de morarem na Serra da Canastra, sendo que esta liberdade faz com que a relação com a natureza possua lógicas e modos de 
vida próprios, uma vez que aquela foi apropriada socialmente e a prática do trabalho é estritamente ligada a terra, não havendo a necessidade de 
destruição. Conforme dados da Justiça Federal – Tribunal Regional Federal da 1ª Região (2015) – há algumas famílias que vivem na região desde 
o século XIX.

De acordo com a Lei nº. 21.147/2014, que institui a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicio-
nais de Minas Gerais, povos tradicionais seriam grupos culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais e possuem formas particulares 
de organização social, utilizando dos recursos naturais como condição para a reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. As prá-
ticas e inovações são geradas e transmitidas pela tradição. A definição trazida pela Lei Estadual está em consonância com o Decreto 6.040/2007 
(art. 3º, I), que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.

 Assim sendo, pode-se dizer que os canastreiros se enquadram nos requisitos legais para serem considerados populações tradicionais, ao 
menos em uma primeira análise. Isso porque se reconhecem como grupos culturalmente diferenciados, ou seja, como “canastreiros”, possuindo 
modos de vida e de produção próprios, sendo que a reprodução cultural, econômica e social está intrinsecamente ligada aos recursos naturais, isto 
é, às plantações, às montanhas, à produção de gado leiteiro para a produção do Queijo Canastra, por exemplo.

Segundo Antônio Carlos Diegues (2008, p. 181), a relação das populações que apropriam social e culturalmente da natureza é diversificada 
da relação predatória hegemônica: 

[...] não só convivem com a biodiversidade, mas nomeiam e classificam as espécies vivas segundo suas próprias categorias e nomes. Uma im-
portante diferença, no entanto é que essa natureza diversa não é vista necessariamente como selvagem na sua totalidade; ela foi e é domesticada, 
manipulada. Uma outra diferença é que essa diversidade da vida não é vista como “recurso natural”, mas sim como um conjunto de seres vivos que 
têm um valor de uso e um valor simbólico, integrado numa complexa cosmologia (DIEGUES, 2013, p.181).

O Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2005, p. 8), destaca as principais atividades desenvolvidas nas propriedades/posses da região da 
Canastra. Foi apurada que a principal atividade desenvolvida é a criação de gado leiteiro (65%), em seguida o plantio de culturas temporárias 
(18%), a pecuária mista (12%), e o turismo (5%). As atividades secundárias, observadas em quase todas as propriedades foram distribuídas nas 
seguintes proporções: 44% com culturas temporárias, com destaque para o milho e a cana-de-açúcar, principalmente para o trato animal, 25% 
com a fabricação de queijo, 13% com culturas permanentes, 13% com a criação de gado leiteiro, e 6% com a criação de gado de corte. Outras 
atividades desenvolvidas nas propriedades/posses da região da Canastra seriam a de culturas temporárias (50%), a fabricação de queijo (42%) e o 
arrendamento de terras (8%). Em relação ao uso e à ocupação da terra: 56% das áreas são destinadas a pastagens, distribuído de forma equivalente 
entre as nativas e as formadas (28% cada), 22% à agricultura e 22% às matas/reservas/áreas não utilizadas/áreas não aproveitáveis.

Ainda nesse contexto dos canastreiros, menciona-se o Queijo da Canastra. De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN, 2018), o Modo Artesanal de produzir o Queijo da Canastra foi tombado como bem imaterial, sendo inscrito no Livro de Regis-
tro dos Saberes, em junho de 2008. Esse bem imaterial consiste em um conhecimento tradicional e em uma característica singular da identidade 
cultural da região. Identidade é questão cultural que confere significado a um grupo social, identificando-o e diferenciando-o de outro grupo. O 
Queijo da Canastra faz parte da identidade e história dos povos da região, sendo parte do seu saber, do seu fazer, sobremodo do seu ser. Há relatos 
que o Queijo existe desde o séc. XVIII, sendo que no sec. XIX o costume e a tradição já estavam enraizados na população. (informação verbal).4

4 Audiovisual – Cultura e hábitos estão presentes na história da produção do queijo de Minas, disponibilizado pelo IPHAN. Disponível em <http://portal.
iphan.gov.br/pagina/detalhes/65/>. Acesso em: 4 jul. 2018.
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Dessa forma, o que se verifica é uma intensa disputa na região da Serra da Canastra, havendo valores importantes em jogo, como os cons-
titucionais de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e tutela do patrimônio cultural. Em razão dessa conflituosidade, a questão 
foi levada à apreciação judicial, o que será explicitado no item a seguir, no qual se analisará, ainda, se as características de um litígio estrutural 
encontram-se presentes no conflito da Serra da Canastra.

5 Judicialização Do Conflito Da Serra Da Canastra: O Litígio E O Papel Do Juiz

O conflito socioambiental da Serra da Canastra encontra-se judicializado em diversos processos aviados perante a Justiça Federal de Pas-
sos/MG, que tem competência para decidir a questão, por envolver interesses de autarquias federais. A principal ação cuida-se de uma ação civil 
pública manejada pela Defensoria Pública da União em face do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, do Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e Recurso Naturais Renováveis – IBAMA e do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM.

O referido processo (n. 0003407-92.2014.4.01.3804) tramita desde agosto de 2014, na 1a Vara Federal de Passos/MG e, pela complexidade 
do conflito subjacente, foi encaminhado à conciliação, sendo tratado, deste então, como “Projeto Canastra: Justiça e Reconciliação”. 

Segundo dados da própria Justiça Federal5, após a análise detida das ações em curso, do histórico das ações já julgadas, do exame das situ-
ações fáticas por meio de inspeções judiciais, estudo do Plano de Manejo do Parque e de teses realizadas sobre a sua implantação, o próprio Poder 
Judiciário chegou a conclusão de que a via judicial, por si só, não seria capaz de alcançar uma solução satisfatória, porquanto todos os conflitos 
em disputa – ambiental, social, cultural e econômico – encontravam-se em plataforma de insegurança e instabilidade.

Em razão disso, a partir de determinado suporte teórico6, em conjugação com as diretrizes da Resolução n. 125/10 do Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ, que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário, 
foi elaborado um fluxo de atuação judicial contemplando os seguintes passos, pelo Tribunal Regional Federal (2015):

1. Iniciativa de Estruturação de Conciliação - deflagrada a partir da constatação da inadequação da via judicial convencional para solucionar um
conflito, parte do estudo teórico e prático das questões e da avaliação acerca da necessidade e utilidade da solução negociada.

2. Planejamento Básico - consulta dos atores e compreensão de seus objetivos, interesses e contextos.

3. Assuntos-chave do planejamento - seleção, engajamento e preparação de colaboradores e partes da negociação; compreensão das aspirações por
mudança, justiça, responsabilidade, entendimento, segurança e reconciliação.

4. Seleção das partes da negociação - seguiu os critérios sugeridos por ROGERS, BORDONE, SANDER e McEWEN, segundo os quais determi-
nados atores devem vir ser chamados à mesa:

- Porque são atores-chave;

- Porque serão parte de eventual implementação;

- Porque poderiam eventualmente bloquear a efetividade da negociação;

- Porque têm ideias ou expertise;

- Porque outros respeitarão os resultados caso eles participem e apoiem. (ROGERS, Nancy; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E.A.;
McEWEN, Craig A. Designing Systems and Processes for Managing Disputes. Nova Iorque: Wolters Kluwer Law and Business, 2013, p.373.)

Além disso, foram tomadas medidas específicas, listadas também no sítio eletrônico do “Projeto Canastra: Justiça e Reconciliação”, com a 
finalidade de garantir condições para uma conciliação efetiva, justa e sincera entre os litigantes. Abaixo seguem as medidas destacadas pelo Tri-
bunal Regional Federal (2015) 7:

.Reuniões na Sede do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e na Diretoria do Foro da Justiça Federal de Minas Gerais;

.Contatos com todos os atores envolvidos no conflito;

.Reestabelecimento do equilíbrio dialético da questão, com a intimação da Defensoria Pública da União para manifestar se tinha interesse em atuar 

5  Disponibilizados em: <http://projetocanastra.com.br/institucional/>. Acesso em: 19 de novembro de 2018.
6 É o que se extrai do sítio eletrônico do projeto: considerando-se o altíssimo índice de complexidade do conflito, procurou-se suporte histórico e teórico para 
sua análise e proposta de negociação. Dentre os estudos existentes, destacaram-se quatro obras em especial: 1 - Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra; 
2 - Dissertação de Mestrado: “Entre a regulação e a emancipação social: desafios à continuidade do lugar frente ao Parque Nacional da Serra da Canastra – MG” - Vanessa 
Samora Fernandes – Sociologia – UFMG; 3 - “A regularização fundiária no Parque Nacional da Serra da Canastra e a expropriação camponesa: da baioneta à ponta da 
caneta.” Gustavo Cepolini Ferreira – Geografia – USP; 4- E, por fim, por sua alta densidade teórica e grande utilidade prática, a obra “Designing Systems and Processes for 
Managing Disputes” (Configurando Sistemas e Processos para Lidar com Conflitos), dos professores ROGERS, BORDONE, SANDER e McEWEN, da Universidade de 
Harvard – USA. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. Canastra: justiça e reconciliação. TRF1, 2015. Disponível em: <http://projetocanastra.com.br/
institucional/>. Acesso em: 19 de novembro de 2018.
7 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. Canastra: justiça e reconciliação. TRF1, 2015. Disponível em: <http://projetocanastra.com.br/
institucional/>. Acesso em: 19 de novembro de 2018.
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(a resposta foi positiva, e aquela instituição realizou reuniões com moradores hipossuficientes - chamados canastreiros - e garimpeiros em situação 
de fragilidade social).

.Reuniões e chamamento da Ordem dos Advogados do Brasil, que prontamente aceitou o encargo de participar das mesas de negociação, com 
assento permanente.

. Contatos com a academia, através da Fundação de Ensino Superior de Passos - FESP, que integra a Universidade Estadual de Minas Gerais.

. Trabalho com escolas primárias da região, que realizaram atividades didáticas sobre a Serra da Canastra. Os desenhos das crianças serão expostos 
por ocasião da reunião dos dias 20 e 21 de agosto.

.Apoio institucional das Associações de Magistrados Federais (AJUFE, AJUFER e AJUFEMG”.

. Criação de uma logomarca, dando assim uma identidade visual ao projeto.

De certo, à primeira leitura dos apontamentos acima quanto à judicialização do conflito socioambiental da Serra da Canastra, pode-se dizer 
tratar-se de um litígio estrutural. Seguindo a proposta metodológica deste trabalho, no entanto, voltar-se-á à análise da sistematização feita por 
Mariela Puga (2013, p. 46), mencionada no tópico 2, quanto aos elementos comumente atribuídos pela doutrina aos litígios estruturais.

Nessa discussão judicial específica da Serra da Canastra pode-se falar na “intervenção de múltiplos atores processuais” (PUGA, 2013, p. 
46), tais como, canastreiros, ICMBio, IBAMA,  Defensoria Pública da União, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público Federal, em-
presas de mineração e associações de produtores rurais, com diversos núcleos de posições e opiniões, mesmo porque o conflito que se desenvolve 
na região é multifacetado, havendo diversos interesses divergentes e que se intercruzam. A caracterização das partes, portanto, é policêntrica e 
amorfa, porquanto não se pode definir, de imediato e de modo definitivo, quantas pessoas serão impactadas por uma eventual decisão judicial. Não 
se pode dizer, de fato, haver uma estrutura bipolar clássica, mas uma multipolaridade de interesses concorrentes sobre a mesma disputa jurídica 
quanto à harmonização dos interesses ambientais, econômicos e culturais.

Na mesma linha, o conflito contém “um coletivo de afetados que não intervém no processo judicial, mas que são representados por alguns 
de seus pares ou por outros atores legalmente autorizados” (PUGA, 2013, p. 46). Na descrição acima da judicialização do conflito e em pesquisa 
dos processos em trâmite, percebe-se que os atores processuais mais relevantes tratam-se dos representantes legalmente autorizados daqueles 
afetados, especialmente a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal. Assim, resta preenchido o segundo requisito apontado pela 
doutrina para a caracterização de uma disputa como um litígio estrutural.

Além disso, há uma “causa fonte que determina, em hipótese, a violação de direitos em escala” (PUGA, 2013, p. 46). Trata-se da política 
pública de proteção ambiental para a região da Serra da Canastra, veiculada em três normativos essenciais: (i) Decreto n. 70.355/72, que criou o 
Parque Nacional da Serra da Canastra; (ii) Decreto 7.477/74, que declarou de interesse social, para fins de desapropriação, significativa área do 
parque; (iii) Plano de Manejo do IBAMA de março de 2005. Essas são as causas fontes das disputas, donde se inclui, como enfoque desse traba-
lho, a pretensão de proteção do patrimônio cultural da população atingida, porquanto os canastreiros se reconhecem como grupos culturalmente 
diferenciados, possuindo modos de vida e de produção próprios, sendo que a reprodução cultural, econômica e social está intrinsecamente ligada 
aos recursos naturais da região, em embricamento indissociável homem e natureza.

Ainda se verifica, nesse conflito, “organizações estatais e políticas públicas que funcionam como o marco da situação que viola direitos” 
(PUGA, 2013, p. 46). Isto é, a implantação forçada do Parque Nacional da Serra da Canastra, ainda que benéfica do ponto de vista da proteção 
ambiental, não leva em consideração o patrimônio cultural das populações atingidas, que, ainda que vulneráveis, são representativas de um modo 
distintivo organização humana e de relação com o meio ambiente.

Ademais, há a “invocação de valores constitucionais com o propósito regulatório de nível geral” (PUGA, 2013, p. 46), por se tratar de 
disputa de concretização de valores que derivam diretamente do texto constitucional brasileiro, especificamente a proteção ao meio ambiente (art. 
225 CR/88), resguardo ordem econômica (art. 170 CR/88) e tutela do patrimônio cultural (arts. 215 e 216 da CR/88). Os interesses em jogo, no 
fundo, são interesses públicos constitucionais.

Por fim, há decisões judiciais que supõem “um conjunto de ordens de implementação contínua e prolongada, realizada sob o influxo de uma 
forte diretriz de conciliação” (PUGA, 2013, p. 46). Os próprios condutores dos processos judiciais reconhecem o papel do julgador como garan-
tidor do equilíbrio entre as partes para a manutenção de condições objetivas e subjetivas que permitam o consenso. E a partir dos consensos que 
tem se formado, no caso do processo da Serra da Canastra, os planos de atuação que as partes hão de cumprir. E quando o consenso não se forma, 
o Poder Judiciário, por decisão imperativa, remove os entraves, tentando novamente levar as partes à mesa de discussão.

Como se percebe, a discussão judicial do conflito socioambiental da Serra da Canastra preenche basicamente todos os requisitos cole-
cionados por Mariela Puga que, segundo a doutrina tradicional, apontam-se nos conflitos estruturais. Dessa forma, cabe ao Poder Judiciário a 
apreensão desse conflito de forma diferenciada, para um tratamento mais adequado de todos os interesses em disputa, devendo o rito processual ser 
adaptado o suficiente para satisfazer, na maior medida possível, princípios democráticos, de ampliação do contraditório, de participação popular, 
de harmonização dos valores em jogo e especialmente de consensualidade. As soluções para as disputas deverão respeitar o núcleo dos valores 
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constitucionais que irradiam sobre o processo, cabendo ao juiz um papel de mediador institucional, que, sem descurar da missão de resguardo da 
Constituição, conduz as partes a (re)pensarem os arranjos burocráticos para maior efetivação desses valores.

O juiz, de certo, há de assumir a responsabilidade, de forma criativa, de dirigir os modos complexos de remediação do conflito, em contí-
nua atividade de conduzir o diálogo para o encontro de soluções que deverão ser implementadas e repetidamente revistas, tudo no seguimento de 
melhor adequação dos mandamentos constitucionais em discussão. 

6 Considerações Finais

 Analisando as características típicas de um litígio estrutural, sistematizadas por Mariela Puga com base na doutrina sobre o tema, pode-se 
dizer que o conflito socioambiental da Serra da Canastra trata-se de um litígio desse tipo. Essa constatação, por si só, determina sejam traçadas 
novas perspectivas na condução do processo judicial para que a proteção do patrimônio cultural dos canastreiros – um dos interesses em disputa 
– não seja sufocada por uma estrutura tradicional de processo, incapaz de vocalizar todos os aspectos, nuances e sutilezas daquilo que subjaz à
disputa e, muitas vezes, não é traduzido na linguagem do processo para apreciação do julgador.

 O patrimônio cultural dos canastreiros há de emaranhar-se no processo, devendo ser problematizado em cada decisão judicial, para que 
essa população não seja invisibilizada e, ainda, para que o valor de tutela do patrimônio cultural possa densificar-se em cada medida judicial ado-
tada.

 Ademais, não só o processo deve ser encarado de forma diversa, mas também a forma de solucionar o conflito, que, em consenso constante, 
deve ser própria e específica para a disputa.

 Aliás, ao juiz cabe um papel ativo na condução do processo judicial relativo a esse conflito, devendo converter-se em mediador institu-
cional com a finalidade de dar forma, organizar e facilitar a resolução do litígio, garantindo a prevalência efetiva dos valores constitucionais em 
debate.

Referências Bibliográficas

ARENHART, Sérgio Cruz. Decisões estruturais no direito processual civil brasileiro. Revista de Processo, v. 225, p. 389-410, novembro de 
2013.

ARENHART, Sérgio Cruz. Processos estruturais no direito brasileiro: reflexões a partir do caso da ACP do carvão. Revista de Processo Comparado: RPC, 
v. 1, n. 2, p. 211-229, jul./dez. 2015.

ARRUDA, Rinaldo. “Populações tradicionais” e a proteção dos recursos naturais em unidades de conservação. Revista Ambiente & Sociedade, São Paulo, 
ano II, n. 5, p. 79-92, 2º sem. 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/asoc/n5/n5a07.pdf>. Acesso em: 12 set. 2018.

BIZERRIL, Marcelo; SOARES, Carla Cruz; SANTOS, Jean Pierre (Org.). Um lugar chamado Canastra. Atibaia: Instituo Pró-Carnívoros, 2008. 
Disponível em: <www.procarnivoros.org.br/pdfs/Um_lugar_chamado_canastra.pdf>. Acesso em: 12 set. 2018.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 10 set. 2015.

BRASIL. Decreto nº 6.040 de 7 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais. Diário Oficial da União, Brasília, 7 fev. 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/
d6040.htm>. Acesso em: 10 abr. 2018.

BRASIL. Decreto nº 70355, de 3 de abril de 1972. Cria o Parque Nacional da Serra da Canastra, no Estado de Minas Gerais, com os limites que 
especifica, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 3 abr. 1972. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decre-
to/1970-1979/D70355.htm>. Acesso em: 3 set. 2018.



Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

480

BRASIL. Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacio-
nal de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 18 jul. 2000. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm>. Acesso em: 3 set. 2015.

CHAYES, Abram. The Role of the Judge in Public Law litigatoin. 89 Harv. L. Rev. 1281, 1975-1976. Tracucción al español de Olivia Minatta y 
Francisco Verbic. Revista de Processo, n. 268, junho 2017.

COTA, Samuel Paiva; NUNES, Leonardo Silva. Medidas estruturais no ordenamento jurídico brasileiro: o problema da rigidez do pedido na 
judicialização dos conflitos de interesse público. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 55, n. 217, jan/mar de 2018, p. 243-255.

COSTA, Susana Henriques da. A imediata judicialização dos direitos fundamentais sociais e o mínimo existencial: relação direito e processo. In: 
Susana Henriques da Costa, Kazuo Watanabe e Ada Pellegrini Grinover (Coord.). O processo para solução de conflitos de interesse público. Sal-
vador: JusPodivm, 2017.

DIEGUES, Antônio Carlos. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo: HUCITEC e NUPAUB-USP, 2008.

FERNANDES, Vanessa Samora Ribeiro. Entre a regulação e a emancipação social: desafios à continuidade do lugar frente ao Parque Nacional 
da Serra da Canastra. 2012. 186 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, 2012. Disponível em: <https://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/wp-content/uploads/2015/05/Disserta%C3%A7%C3%A3o-
-Vanessa-Samora-FINAL-PDF.pdf>. Acesso em 7 jul. 2018.

FERREIRA, Gustavo Henrique Cepolini. A regularização fundiária no Parque Nacional da Serra da Canastra e a expropriação camponesa: da 
baioneta à ponta da caneta. 2013. 261 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, Universidade de São Pau-
lo, São Paulo, 2013. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-30092013-112504/pt-br.php>. Acesso em 7 jul. 2018.

GUSTIN, Miracy B. S.; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re)pensando a pesquisa jurídica. Belo Horizonte: Delrey, 2014.

HENKES, Sílvia Lúcia; GASTAL, Alexandre Fernandes; MIELKE, Priscila Venzke. O direito-dever à cultura e à preservação do patrimônio 
cultural. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 10, n. 20, p. p.231-255, julho/dezembro de 2013.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. Parque Nacional da Serra da Canastra. Brasília: ICMBio. Dis-
ponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/visitacao1/unidades-abertas-a-visitacao/198-parque-nacional-da-serra-da-canastra>. Acesso em: 3 
set. 2018.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Modo Artesanal de Fazer Queijo de Minas. Brasília: IPHAN. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/65/>. Acesso em: 3 jul. 2018.

MINAS GERAIS. Lei nº 21.147, de 14 de janeiro de 2014. Institui a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comu-
nidades tradicionais de Minas Gerais. Belo horizonte, MG, Disponível em: <https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.
html?num=21147&ano=2014&tipo=LEI>. Acesso em: 20 nov. 2018.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Plano de preservação aos incêndios florestais Parque Nacional da Serra da Canastra. São Roque 
de Minas: MMA, 2005. Disponível em: <https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEw-
j227LD6v3PAhXDipAKHSaqBmMQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ibama.gov.br%2Fphocadownload%2Fcategory%2F44-p%3F-
download%3D2334%253A2006&usg=AFQjCNG-zjQWOoYsyADDYQ4b98wzIrlaIg&cad=rja>. Acesso em: 10 jul. 2018.

NUNES, Leonardo Silva; FARIA, Ana Maria Damasceno de Carvalho. O tratamento adequado dos conflitos de interesse público no Direito bra-
sileiro. Revista de Interés Público, ano 1, n. 2, p. 98-108, dezembro 2017.



Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

481

OSNA, Gustavo. Nem “tudo”, nem “nada” – decisões estruturais e efeitos jurisdicionais complexos. In: ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, 
Marco Félix (org.). Processos estruturais. Salvador: JusPodivm, 2017.

PICOLI, Bruno de Lima. Processo estrutural. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Jurídicas, Programa 
de Pósgraduação em Direito. Curitiba, 2018.

PUGA, Mariela. El litigio estructural. Revista de Teoría del Derecho de la Universidad de Palermo.  Año I, n. 2, Noviembre de 2014, p. 41-
82.

SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. Editora Fundação Peirópolis. São Paulo, 2005. Disponível em: <http://portal.iphan.
gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/SANTILLI_Juliana-Socioambientalismo-e-novos-direitos.pdf>. Acesso em: 9 jul. 2018.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. Canastra: justiça e reconciliação. TRF, 2015. Disponível em: <http://projetocanastra.
com.br/institucional/>. Acesso em: 7 jul. 2018.



Anais do Congresso de Direito do Patrimônio Cultural - Ouro Preto, 25 e 26 de Outubro de 2018____________________________________________________________________________________________________________________

482

RESSIGNIFICÂNCIAS DA PAISAGEM DENTRO DE UM PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Renata Ribeiro Abreu Paranhos1

O objetivo deste trabalho científico é estudar a conflituosa relação entre paisagem e o processo de implantação, operação e fechamento 
das atividades minerarias, na busca por uma interação harmoniosa entre essas duas esferas – patrimônio cultural e desenvolvimento econômico - 
como única alternativa no longo caminho para a sustentabilidade. 

A atividade mineraria deu origem ao estado de Minas Gerais e ainda hoje desempenha um papel fundamental em sua economia, política, 
sociedade e cultura. A partir da descoberta do ouro nas Gerais, o interior do país foi sendo rapidamente povoado. Caminhos foram abertos, vilas 
fundadas, territórios delimitados. A mineração impulsionou a economia e é hoje uma atividade imprescindível para o desenvolvimento e o bem-es-
tar dos seres humanos. Entretanto, a extração e o processamento de recursos minerais têm gerado diversos tipos de impactos, sobretudo alterações 
significativas na paisagem. 

A implantação de qualquer tipo de empreendimento ou atividade econômica modifica as inúmeras relações culturais preexistentes. Ele-
mentos permanentes ou temporários são introduzidos no território, estabelecendo novas configurações físicas, políticas, econômicas e sociais que 
dinamizam a história e alteram a paisagem preexistente. 

O processo de regulamentação desses empreendimentos econômicos no Brasil é denominado Licenciamento Ambiental, instituído através 
da Lei 6.938/81 como instrumento de controle prévio à instalação de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degra-
dadora do meio ambiente. 

Art. 10.  A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental. 

A esfera patrimonial já se instaura de forma relevante nessa Lei quando o inciso I do Artigo 2º explicita que o Meio Ambiente é considerado 
patrimônio público e deve ser assegurado e protegido. 

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 
visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida 
humana, atendidos os seguintes princípios:

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessaria-
mente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;

Nessa mesma década foi instaurada a Resolução CONAMA nº 001/86, que define o que é impacto ambiental e estabelece diretrizes gerais 
para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA – para as atividades passíveis de degradação. 

O Artigo 6º da Resolução nº 001/86 estabelece as atividades técnicas que devem ser desenvolvidas dentro desses estudos - EIA/RIMA:

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, 
de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando: 

a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o
regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas;

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e
econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente;

c) o meio socioeconômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos,
históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura
desses recursos.

1  Doutoranda na Universidade Federal de Minas Gerais    Email: criarquitetas@gmail.com
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Constata-se assim, de forma generalista, a exigência de um estudo patrimonial dentro do meio socioeconômico, com destaque para sítios e 
monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade. O EIA/RIMA prevê o diagnóstico dos bens culturais, uma análise de impactos, 
seguida pela definição de medidas mitigadoras e programas.

Empreendimentos que de alguma forma interferirem em áreas com sítios arqueológicos e de interesse histórico e cultural deverão adquirir 
anuência dos órgãos de patrimônio competentes -  FUNAI, Quilombolas, IPHAN e IEPHA. Dentro dessa esfera patrimonial do processo de Li-
cenciamento Ambiental, o IPHAN subdivide o patrimônio, para fins de estudo, em material, imaterial e arqueológico. A única normativa a esse 
respeito é a Lei nº 3.924/61 e a Portaria nº 230/2002 que dispõem sobre os sítios arqueológicos, enquanto as exigências do patrimônio material e 
imaterial são estabelecidas através de termos de referência específicos com exigências bastante segmentadas. Não existe nenhuma exigência refe-
rente a junção desses patrimônios – material e imaterial - e consequentemente à alteração das paisagens durante esse processo.

A partir da importância da paisagem para o bem estar da comunidade envolvida e da constatação de um ciclo de alterações de paisagens 
inerentes à instalação de atividades minerarias surge a pergunta: Como se da a relação da sociedade com as alterações de paisagem envolvidas nos 
processos de atividades minerarias que são pautadas pelo licenciamento ambiental.

 Metodologia.

Foram escolhidos três estudos de caso em que a atividade mineraria resulta em relações sociais e percepções distintas da sociedade afetada 
frente as alterações de paisagem inerentes ao processo.  

1. Mina Do Pico - Itabirito – Extração Mineral Como Geradora De Patrimônio E Propulsora Econômica.

A Mina do Pico de Itabirito está localizada no Quadrilátero Ferrífero, município de Itabirito, junto à rodovia BR-356 que liga Belo Hori-
zonte a Ouro Preto. Sua Unidade Operacional engloba a extração de minério de ferro e o método utilizado é de lavra a céu aberto.

Figura 1 e 2: Localização da Mina do Pico.
Fonte: Relatório de Impacto Ambiental da Mina do Pico, 2011, p. 11.

A extração industrial de minério de ferro na região do Pico data de 1938, embora tenha sido feita em pequena escala nessa época. A Com-
panhia Siderúrgica Nacional (CSN), inaugurada em 1946, teve seu primeiro carregamento de minério proveniente da Mina do Pico, e a partir de 
1960 a MBR assumiu seu controle. Somente em 1994, a Mina do Pico sofre expansão e se torna a principal atividade econômica do município. 
Por fim, em 2003, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) passa a controlar a MBR e até hoje é responsável pela extração de minério no Pico. 

A prosperidade da atividade minerária na região foi determinante, dentre outros fatores, para o crescimento demográfico, aumento da oferta 
de empregos e elevação do índice de desenvolvimento humano (IDH) do município de Itabirito. 

O Pico, composto por um único bloco de hematita, minério de ferro compacto, é exatamente a tradução e demonstração, na paisagem, da 
riqueza da região na qual se insere. A relação histórica da cidade de Itabirito com o ouro e o ferro vai muito além do nome; ambos se relacionam 
à origem e ao desenvolvimento da cidade.
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Figura 3: Pico de Itabirito no período colonial             Figura 4: Cava da Mina do Pico em 2005. 
Fonte: Rosière et. al., 2005 apud RIMA da Mina         Fonte: RIMA da Mina do Pico, 2005, p.38. do Pico, 2005, p.49.

O IPHAN registrou o tombamento do Pico de Itabira em 26 de junho de 1962, inscrevendo-o no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisa-
gístico. Entretanto, pouco tempo depois, ocorreu o destombamento do Pico – algo até então inédito na história do Brasil - em virtude do interesse 
na exploração de seus recursos minerais. A pedido da St. John del Rey Mining Company, o tombamento foi cancelado por ato do presidente Caste-
lo Branco em 1965, o que tornou possível a mineração no local. Desde então, o Pico sofreu inúmeras modificações até ser tombado como Conjunto 
Paisagístico em 1989 pelo IEPHA. 

Em 1991 surge a Lei de proteção Municipal nº1668 que justifica o tombamento do Pico de Itabirito por constituir um monumento natural de 
excepcional beleza paisagística e um marco referencial de expressiva importância no processo civilizatório do município. O intuito do tombamen-
to foi assegurar a perenização do bem cultural e garantir a manutenção do perfil panorâmico da área em conjunto com os trabalhos de mineração 
desenvolvidos em seu entorno, atividade econômica de vital importância para o município. A legislação definiu o perímetro de tombamento e 
dispôs que os responsáveis pela degradação deveriam recuperar posteriormente a área. As poligonais foram explicitadas na legislação, e os marcos 
topográficos cravados em pontos notáveis da linha demarcatória da área tombada. 

A Lei nº 2087 de 1998 institui, no dia 15 de novembro, o dia do Pico de Itabirito. Desde 2003, a MBR tem promovido nessa data, ações de 
conscientização ambiental e visitas à mina, em comemoração ao símbolo da cidade. Constata-se assim a importância cultural e o vinculo indenti-
tário estabelecido entre os moradores da cidade de Itabirito, o Pico e a atividade mineraria.

Figura 5: Poligonal da área tombada

Fonte: Relatório de Impacto Ambiental da Mina do Pico, 2005, p.47.

É possível delimitar diferentes momentos da paisagem do Pico do itabirito conformados antes, durante e depois da atividade de extração 
mineral. O cenário inicial conformado pelo grande bloco de pedra envolto por uma massa densa de vegetação era contemplativo, constantemente 
retratado por naturalistas e historiadores. Sua altitude superior a 1.580 metros se destacava em meio ao relevo do entorno, sendo considerado um 
marco geográfico natural para os bandeirantes e desbravadores do sertão. 

A instalação da atividade gerou relações sociais, culturais e físicas bastante conflituosas devido à imigração de forasteiros, retirada de vege-
tação, cortes no terreno, construção de alojamentos, galpões, etc. Em um segundo momento, inicia-se a operação da mina em que a transformação 
mais radical já foi efetivada e o cenário cotidiano se reestabelece. Benefícios do empreendimento se tornam visíveis e palpáveis e são absorvidos 
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pelos moradores, tornando até mesmo motivo de orgulho para o município que gera riquezas para a união. Uma nova adaptação se deu por conta 
dos moradores que resultou na geração de uma nova identidade. 

O término dessa atividade conformará ainda um terceiro e preocupante cenário. A falta de arrecadação de impostos decorrente da atividade 
afetará as finanças municipais, seguida pela diminuição de empregos, alterações das relações sociais e da paisagem física que deverá ser recupe-
rada. Acredito que a tentativa de requalificação da área com base na reconstituição das características originais é condenável, visto que seria um 
falso histórico na medida em que a paisagem é dinâmica e deve apresentar-se como testemunho histórico. As relações são complexas e interligadas 
e os programas ambientais devem contemplar as diversas cosmologias envolvidas no processo – prefeitura, empresa e comunidade. 

Figura 6: Paisagem vista da estrada municipal mais próxima do Pico do Itabirito

Fonte: Propriedade do autor, 2011.

2. Mina De Águas Claras – Serra Do Curral - Extração Mineral Como Ameaça Ao Patrimônio Ao Qual Se Insere.

“Esta serra tem dono. Não mais a natureza a governa. Desfaz-se, com o minério, uma antiga aliança, um rito da cidade”.

Carlos Drummond de Andrade, Triste Horizonte 

A Serra do Curral faz parte de um conjunto de serras que pertence ao complexo do Quadrilátero Ferrífero. Ela se estende da divisa dos 
municípios de Raposos, Sabará e Nova Lima, na porção leste, até a divisa dos municípios de Ibirité e Brumadinho, na porção oeste. Desde o pe-
ríodo colonial ela foi considerada um marco geográfico para aqueles que adentravam o sertão e funcionou como referência do anterior arraial do 
Curral d’El-Rey, povoado que surgiu aos seus pés na primeira década do século XVIII. A serra tem esse nome porque ali se podia encurralar o 
gado proveniente dos sertões da Bahia e do São Francisco, de modo que a Coroa passava a ter maior controle do rebanho para aplicar os devidos 
impostos. (EIA, 2005) 

O nome do arraial Curral d’El-Rey, impregnado de lembranças do Império, foi modificado para Belo Horizonte, de forma a expressar me-
lhor os novos ideais republicanos e também reafirmar a bela paisagem da cidade envolta pela Serra do Curral. (FERREIRA, 2003, p. 63).

Quando Aarão Reis apresentou o projeto da cidade de Belo Horizonte em 1894, a importância da Serra era inquestionável, não apenas por 
sua flora diversificada - que varia de espécies do cerrado até remanescentes da Mata Atlântica e propicia um clima ameno ao entorno - mas também 
por sua beleza cênica e fonte de abastecimento. Pretendia-se que ela fosse observada de todos os cantos da cidade, como uma moldura a estabelecer 
os limites do município. Ferreira (2003) define a Serra como uma referência espacial permanente que abraçaria toda a região urbana. Ademais, a 
nova capital nascia reservando os terrenos e cursos d’água da Serra do Curral para o abastecimento de água de sua futura população. O governo 
utilizava a paisagem e o clima como artifício para a propaganda de uma bela cidade serrana, ideal para se viver e para passar temporadas a fim de 
se recuperar até de moléstias (Curral Del Rey, 2011). 

Desde então a Serra do Curral abriga um significado simbólico para a cidade e para os cidadãos de Belo Horizonte, originando, delineando 
e caracterizando sua paisagem. Além da sua importância paisagística, grande parte dos córregos que abastecem a capital e uma parcela da região 
metropolitana nascem no norte da Serra (Ribeirão Arrudas, Córregos do Cercadinho, Acaba Mundo e Serra). Os valores associados à Serra do 
Curral são inúmeros e conflitantes. Ela abriga um dos maiores depósitos de minério de ferro de Minas Gerais, que permaneceu praticamente into-
cado até o início do Século XX (Curral Del Rey, 2011). Sua riqueza em minério de ferro é bastante atrativa e, em alguns momentos, seus atributos 
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econômicos prevaleceram sobre os sociais, históricos, paisagísticos, culturais e ambientais. 

Figura 7: Paisagem da Serra do Curral

Fonte: Curral Del Rey, 2011.

Em meio as divergências, o conjunto paisagístico da Serra do Curral é tombado em 1958 pelo IPHAN sob o processo nº 591-T-58 e se 
destaca como a primeira inscrição no Livro do Tombo Paisagístico que valoriza o bem pelo seu panorama, associado à identidade da cidade. Em 
1973, o Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional reexamina o processo de tombamento a fim de esclarecer 
os limites da área tombada, definindo assim, uma abrangência de 1.800 metros. Na mesma década, o tombamento da Serra também se dá em âm-
bito municipal pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte. A serra é tombada ainda pela Lei Orgânica do 
Município de Belo Horizonte em 1990 e está prevista a sua proteção tanto no Plano Diretor, como na Lei de Uso e Ocupação do Solo 7.166, de 27 
de agosto de 1996, que nomeia esse espaço livre como Zona de Preservação Ambiental – ZPAM (TEIXEIRA, 2009. p. 474). A configuração final 
da área tombada pela União exclui a porção da escarpa da Serra do Curral situada ao fundo do Parque das Mangabeiras, a fim de que fosse possível 
realizar a extração mineral em sua face sul. Surge aí a Mina de Águas Claras, localizada no município de Nova Lima, divisa com o município de 
Belo Horizonte, entre a Mata do Jambreiro e a Serra do Curral. A área dista cerca de 14 quilômetros do centro de Belo Horizonte e 16 quilômetros 
do centro de Nova Lima (EIA, 2005). 

Figura 8: Limite de tombamento da Serra do Curral.
Fonte: EIA, 2005, p. 270.

A implantação da mina, segundo dados do EIA (2005), deu-se entre 1971 e 1973 e contou com investimentos feitos pela Rede Ferroviária 
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Federal S.A. - RFFSA, nos trabalhos de construção e recuperação de ramais ferroviários, entre eles o ramal de ligação entre Olhos D’água e a mina. 
Desde então, a mina produziu minérios de ferro e encerrou essas atividades no último trimestre de 2002.

Na década de 1970, ocorreram alguns danos que interferem na paisagem da Serra do Curral, dentro dos limites de tombamento. Ribeiro 
(2007) relata que a população da época criou um movimento em defesa da preservação da área. O artista plástico Manfredo de Souza Neto cria o 
slogan “Olhe bem as montanhas”, que se torna, inclusive, adesivo automotivo, com o intuito de despertar os cidadãos a olharem para a Serra en-
quanto era tempo. O território era uma referência cultural para a cidade de Belo Horizonte, mas não foi respeitado. A revolta da própria população 
contra o acidente ambiental reforça a importância da paisagem da Serra vinculada e integrada ao espaço urbano.  

Figura 9: Vista da cava.
Fonte: Exposibam, 2011.

A mudança da paisagem da Serra caracteriza-se pela expansão urbana em sua base, especialmente no bairro Belvedere, e também pela 
modificação de seu perfil topográfico, resultado da exploração mineral. Um parecer técnico de 2011 do Ministério Público, referente à tentativa de 
licença para intervir em APP na Mina de Águas Claras relata que:

O Morro do Patrimônio, que faz parte do entorno da cava da Mina de Águas Claras � MAC, sofreu um desmoronamento em virtude do desenvol-
vimento de atividades minerérias conduzidas pela Minerações Brasileiras Reunidas � MBR, afetando parte do bem tombado na Serra do Curral. 

A escarpa intitulada Serra do Curral é tombada tanto pela União como pelo Município de Belo Horizonte. A parte afetada localiza-se no trecho com-
preendido entre o Pico Belo Horizonte e o Hospital Hilton Rocha, onde podem ser observadas marcas de interrupção da parte superior da cumeada 
da Serra do Curral, incluindo a destruição do Marco VI do tombamento, causadas ela instabilidade do Morro do Patrimônio.

A recomposição da encosta e a restauração da área nas condições originais são inviáveis, ficando caracterizada, assim, a irreversibilidade do dano, 
fato que justificou a solicitação de valoração para medidas de indenização. (MINAS GERAIS, 2011, p. 3).   
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Figura 10: Fotografia dos anos 1970

Fonte: Curral Del Rey, 2011.

Figura 11 e 12: Paisagem da Serra em 2011.
Fonte: Propriedade do autor, 2011.

3. Região de Nord-Pas de Calais – Franca - extração mineral exaurida como patrimônio cultural.

A Jazida de Carvão de Nord-Pas de Calais, situada no extremo norte da França, é um exemplo bem-sucedido de recuperação de áreas mi-
neradas em harmonia com o passado histórico, cultural e social que o local compreende. A herança cultural resultante da atividade extrativa foi 
determinante na conformação de uma identidade local, na delimitação da cidade, no modo de vida da sociedade e no desenvolvimento da econo-
mia. Mesmo com a mineração exaurida, seus elementos permanecem ainda hoje e a ressignificancia da paisagem propicia novos usos de forma 
harmônica e instrutiva para os cidadãos.    

Nord-Pas de Calais abrange uma extensão territorial de 12.414 quilômetros quadrados. Possui uma população de quatro milhões de pessoas 
e apresenta uma coleção notável e diversa de legados da indústria mineral. Descoberta em 1720, a área está situada nas extremidades da Bélgica e 
da França. A partir de 1840, a indústria de carvão ganhou força ali e modificou a paisagem superficial e subterrânea até o ano de 1990. 

A mineração a céu aberto e as grandes cavas se espalharam. Novas fábricas foram criadas e a especulação imobiliária proliferou. Cinco 
gerações de extração de grandes cavas foram responsáveis por 200 pilhas de rejeito, grandes áreas de extração, formação de mais de 600 cidades, 
uma abrangente rede de transportes e tradições com costumes ainda vivos (Bassin Minier Nord-Pas de Calais, 2002). O boom econômico resultan-
te da atividade minerária favoreceu o desenvolvimento econômico, demográfico e social da região no século XIX. Em contrapartida, a região de 
Nord-Pas de Calais se tornou uma das mais poluídas da França e, com o passar do tempo, a exploração de carvão foi se tornando cada vez menos 
lucrativa. 

Em 1968 houve o fechamento das minas. Na tentativa de deslocar a mão de obra e fomentar uma nova economia, indústrias automobilísti-
cas e novas zonas de atividades foram estabelecidas nas áreas mineradas. Essa tentativa não sanou totalmente os problemas econômicos e sociais 
gerados pelo declínio da mineração. O primeiro anseio naquele momento foi apagar todo e qualquer resquício de um passado industrial. Centenas 
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de pilhas de rejeito, cavas a céu aberto e fábricas foram destruídas. Felizmente, nos últimos vinte anos uma nova dinâmica protecionista impediu 
novas destruições e incentivou a convivência harmônica e proveitosa dessas áreas. O “país negro” modificou gradualmente sua imagem e reputa-
ção. Hoje, a paisagem minerária conta a história da região de forma interativa que proporciona inclusive diversas áreas de lazer. 

A região é candidata ao Patrimônio Mundial pela UNESCO na categoria de Paisagem Cultural, na medida em que combina elementos 
tangíveis, memórias e um dinamismo futuro. Não há nenhuma pretensão de se congelar o tempo com a exposição de uma série de belos objetos, 
mas, sim de se conviver harmonicamente com a herança cultural que a mineração deixou. Diversos elementos advindos da atividade extrativa con-
figuram a paisagem e mantêm viva a memória local. A indústria de carvão originou as cidades, forjou uma identidade e delineou suas atividades 
e seu modo de vida. 

As minas, pilas de rejeito, estruturas metalicas, casas de operários são pontos característicos que relembram o passado industrial da região. 
A maioria delas foi reconfigurada, restaurada ou protegida como monumento histórico. Quatro minas ainda permanecem, de forma a proporcionar 
uma imagem perfeita do ponto mais alto e do sistema técnico utilizado na mineração de carvão. 

As pilhas de rejeito são grandes responsáveis pelo impacto na paisagem. As montanhas artificiais, com formas variáveis e grandes volumes 
numa região plana, são bastante consideráveis e impressionantes.

Resultado. 

A três atividades minerarias explicitadas acima, inseridas em contextos históricos, culturais, sociais e políticos diferentes, resultam em al-
terações de paisagens que apresentam relações distintas com a comunidade diretamente afetada. 

É possível evidenciar uma dinâmica da paisagem através da três momentos traumáticos importantes no desenrolar das atividades minera-
rias. A ressignificancia das paisagens pode se dar em períodos de tempo curtos ou longos e, em geral, a passagem de uma paisagem para a outra se 
da de forma abrupta. Eu defendo então a divisão de três momentos importantes nesse ciclo de paisagens culturais:

O primeiro momento é bastante delicado, senão traumático, onde se dá na implantação da atividade com a remoção de pessoas, casas, ve-
getação, cortes, aterros e taludes, modificando drasticamente o cenário original no qual os cidadãos estavam habituados a vivenciar. A nova con-
formação gera sensações de perda de identidade, insegurança e estranhamento pela comunidade envolvida. O trauma é ainda maior quando esse 
território já apresenta um caráter simbólico, isto é, as pessoas já se identificavam com aquele espaço como patrimônio cultural, como é o caso da 
mina do pico. 

O segundo momento se dá durante a fase de operação, quando atividade já está em funcionamento. A alteração drástica da paisagem acon-
teceu anteriormente e nesse momento novas relações se conformam e se estabilizam. Inconvenientes da atividade geram uma necessidade de adap-
tação por parte da comunidade do entorno, mas em contrapartida acontece a geração de empregos e arrecadação municipal que acarreta melhorias 
urbanas. A atividade econômica é inserida no contexto urbano e passa a fazer parte da vivência cotidiana dos moradores. Eles se “habituam” a um 
novo c enário e, detentores de uma nova riqueza, estabelecem novas relações indenitárias. 

 Por fim, o ultimo cenário se dá quando acontece o fechamento da atividade econômica e a consequente interrupção da concretização das 
novas relações entre a comunidade, empreendimento e território. O cenário final, resultante do modelo econômico vigente até então, é importante 
na medida em que conta a história do território, ilustra o desenvolvimento local e se estabelece como um novo marco identitário para os cidadãos. 
Surge então a necessidade de recuperação ou estabilização física do território e a necessidade de se pensar um novo uso que seja benéfico à comu-
nidade, sem apagar, no entanto, os resquícios da historia local. 

Conclusão. 

1. A analise e gestão dos ciclos da paisagem durante um processo de instalação, operação e fechamento da atividade mineraria deve ser
premissa básica de estudo nos processos de licenciamento ambiental, dada a sua importância para a comunidade envolvida. Entender a dimensão 
da paisagem e suas ressignificancias é fator primordial na definição de impactos ambientais, na delimitação de medidas mitigadoras e no plane-
jamento da área pós-mineração.  

2. A recuperação de áreas degradadas pela mineração em regiões de interesse patrimonial pressupõe uma leitura ambiental integrada à sis-
têmica da região, o que envolve choques cosmológicos diversos iluminados por um passado histórico cultural; 

3. As alterações da paisagem são processos intrínsecos à instalação, operação e fechamento das atividades minerarias, regidas pelo ins-
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trumento politico do licenciamento ambiental. O Estado se posiciona assim como ator fundamental no processo de adaptação da mineração às 
exigências do desenvolvimento sustentável e deve atuar como mediador do diálogo entre as diversas cosmologias envolvidas; 

4. O processo de licenciamento ambiental representa um grande avanço na longa caminhada em direção à sustentabilidade. Todavia persis-
tem lacunas referentes à gestão das paisagens e falta de acompanhamento dos mecanismos de controle ambiental.
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