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Anexo 7. Folder “Patrimônio Cultural” 



DIREITOS

CULTURAS

MEMÓRIAS

HERANÇAS

VALORES

REFERÊNCIAS

DIVERSIDADE

SABERES

RESPEITO

A Constituição brasileira de 1988 estabelece que a 
responsabilidade da proteção ao patrimônio cul-
tural é da União, Estados e Municípios em parceria 
com a sociedade. 

-
ização do Patrimônio Cultural é o Instituto do Pat-
rimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN,  
que conta com unidades em todos os estados. Para 
conhecer mais a respeito das iniciativas do Iphan e 
legislação acesse o site www.iphan.gov.br.

No caso de bens culturais de natureza material, um 
dos instrumentos utilizados para proteção (acautel-
amento) é o tombamento. No caso de bens de na-
tureza imaterial se procede, por exemplo, o seu reg-
istro. Porém, sua proteção e valorização dependem 
muito do envolvimento direto das comunidades que 
detém esses patrimônios.

Existem muitas publicações a respeito de nosso Pat-
rimônio Cultural, sendo indicadas algumas referên-
cias, a seguir, caso queira aprofundar seus conheci-
mentos. Necessitando de auxílio, entre em contato 
conosco através do e-mail contato@zanettiniarque-
ologia.com.br.
CUREAU, Sandra, KISHI, Sandra A. S. SOARES, Inês 
Virginia P. e LAGE, Cláudia Marica F. (Coordenado-
ras) - Olhar Multidisciplinar sobre a Efetividade da 
Proteção do Patrimônio Cultural, Belho Horizonte, 
Fórum, 2011.
FUNARI, Pedro Paulo A.  Arqueologia e Patrimônio, 
Erechim, Habilis, 2007
RODRIGUES, José Eduardo e MIRANDA , Marcos Pau-
lo de S. – Estudos de Direito sobre o Patrimônio Cul-
tural, Belo Horizonte, Fórum, 2012
VARINE, Hugues de Raízes do futuro - O Patrimônio 
a Serviço do Desenvolvimento Local. Porto Alegre: 
Editora Medianiz, 2012.

ARQUEOLOGIA COMO LEITURA DO MUNDO

Tome nota Para saber mais

Boa parte dos nossos esforços 
será dedicada à busca e cadas-
tro de sítios arqueológicos nas 
áreas onde deverão ser realiza-
das obras, já que a movimen-
tação de veículos e escavações 
feitas por tratores podem cau-
sar danos irreparáveis a esse 
tipo de bem cultural. Os sítios 
arqueológicos são protegidos 

por leis federais, pois guardam 
vestígios de objetos e estrutu-
ras que nos abrem as portas 
para o diálogo com diferentes 
povos e culturas do passado e 
do presente. 

Os sítios arqueológicos inse-
ridos nas áreas de obras são 
alvo de pesquisas detalhadas, 

que por vezes indicam a neces-
sidade de sua preservação in-
tegral ou parcial. Os materiais 
recuperados nos sítios deverão 
analisados em laboratório e 
mantidos em instituições e mu-
seus que irão conservá-los e 
divulgá-los junto à comunidade.

A Arqueologia busca ler a partir dos ob-
jetos, construções e lugares as marcas 
deixadas por seres humanos, visando 
compreender como as sociedades se or-
ganizam, se relacionam, suas disputas, 
tensões e símbolos. Desse modo, a visão 
oferecida pela Arqueologia é uma das in-
terpretações possíveis a respeito de uma 
paisagem e sociedades..

PA
TR

IM
Ô

N
IO

 C
U

LT
U

RA
L

DIREITOS

CULTURAS

MEMÓRIAS

HERANÇAS

VALORES

REFERÊNCIAS

DIVERSIDADE

SABERES

RESPEITO



Nesse sentido, os estudos 
ambientais além de propici-
ar conhecimentos a respeito 
de uma região, devem avaliar 
se as obras planejadas irão 
de fato provocar impactos 
nocivos, devendo ser pro-
postos e implantados pro-
gramas e ações para evitá-
los ou minimizá-los.

Por isso participam dos es-

como engenheiros, geólo-
gos, biólogos, sociólogos, 
antropólogos, historiadores, 
arqueólogos e outros pes-
quisadores ligados às univer-
sidades ou empresas espe-
cializadas como a nossa.

Estamos iniciando estudos em sua região, tendo como objetivo conhecer, documentar e, 
sobretudo, dialogar a respeito de bens e referências culturais julgadas importantes por 
você e sua comunidade.

Para iniciar essa conversa, partilhamos com você este pequeno informe, contendo algumas 
referências a respeito de estudos ambientais, Patrimônio Cultural e Arqueologia. 

O resultado de nossos estudos deverá contribuir para que os órgãos responsáveis apon-
tem medidas que contribuam para a preservação e valorização dos bens e referências 

Com o avanço das pesquisas, esse diálogo deverá ser aprofundado, tanto em audiências 
públicas, como em atividades educativas em escolas, associações, movimentos sociais e 
grupos interessados no uso sustentável do patrimônio.

O território brasileiro é bas-
-
-

resta, cerrado, caatinga e 
um extenso litoral. Cada um 
desses ambientes foi ocu-
pado e habilmente utilizado 
por muitos grupos huma-
nos, permitindo com o pas-
sar do tempo que fossem 
acumulados conhecimentos 
e experiências. Da mesma 
forma, comunidades no 
campo e nas cidades de-
senvolveram técnicas, in-
strumentos e soluções para 
seu dia-a-dia, passando essa 

bagagem de geração em ge-
ração. Esse conjunto de sa-
beres, valores, referências e 
bens integra o nosso vasto e 
complexo Patrimônio Cul-
tural. 

Parte desse patrimônio é 
conhecido e protegido por 

-
guns monumentos, obras 
de arte, casas antigas, fer-
rovias, cidades históricas e 
sítios arqueológicos (bens 
de natureza material). Já, 
outra parcela de nosso pat-
rimônio é mais dinâmica, 

permanecendo guardada 
na memória daqueles que 
desenvolvem uma determi-
nada prática, sejam celeb-
rações, ofícios ou formas de 
expressão (bens imateriais). 
Eles necessitam ser igual-
mente documentados, reg-
istrados e valorizados, como 
ocorreu com a capoeira, a 
festa do Círio de Nazaré, o 
frevo, o modo de fazer bon-
ecas Karajá, os ofícios 
de Sineiro e de 
baiana do acara-
jé, para citarmos 
alguns exemplos.

Dessa forma, o patrimônio 
cultural está sempre em 
movimento, envolven-
do seleções, disputas, 
memórias e esqueci-
mentos, compondo 
um mosaico sempre 
em construção. E na 
sua região, o que 
você considera 
patrimônio?

Os estudos sobre o Pat-
rimônio Cultural são real-
izados antes do início de 
empreendimentos como 
rodovias, ferrovias, linhas de 
transmissão, hidrelétricas, 
usinas solares, parques eóli-

cos, redes de água e esgoto, 
equipamentos urbanos, con-
juntos de moradias, dentre 
outros.  Essas obras trazem 
benefícios à sociedade, mas 
também causam transtornos 

-

tivos ao meio ambiente, im-
pactando o modo de vida e 
a cultura de populações que 
tradicionalmente residem 
na área ou região próxima a 
elas.

O QUE ESTAMOS FAZENDO POR AQUI? PATRIMÔNIO CULTURAL EM MOVIMENTO

QUAL A FINALIDADE DE NOSSOS ESTUDOS?

Fique atento e participe!

Santo e procissão, viola e violeiro são assim, faces de uma 
mesma moeda: o nosso patrimônio cultural!

SABERES E
FAZERES CELEBRAÇÕES

EDIFICAÇÕESLUGARES

SÍTIOS ARQUE-
OLÓGICOS PAISAGENS

OBJETOS

FORMAS DE 
EXPRESSÃO
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Anexo 8. Lista de presença de colaboradores 













 

 

 

 

Anexo 9. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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