
 
                                                                                            

 
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano III  v.5, n 1, maio, 2019.  

 

 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
PRESERVAÇÃO NO BRASIL 

 

  
FERNANDES DA SILVA, Joseane 

Centro Universitário Internacional – UNINTER – Itararé/SP 
  

FERNANDES DA SILVA, Shirley 
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT – Itapeva/SP 

 
CALAZANS LUZ, Maria Helena 

Graduada em Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Mogi das Cruzes São Paulo/SP, pós-
graduação em Patrimônio Histórico, Mackenzie - São Paulo/SP, docente da Faculdade de Ciências 

Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT – São Paulo/SP 
 

 
 

RESUMO 

 
O presente artigo categoriza-se como resumo de livro da obra Educação Patrimonial e Políticas 
Públicas de Preservação no Brasil, por Tatiana Dantas Marchette. Trata-se de um estudo sobre os 
caminhos percorridos pelo patrimônio material e imaterial e sua valorização como formador da 
identidade não apenas brasileira, mas mundial, além de suas leis de incentivo e proteção, e 
elementos compositores do legado e memória popular protegidos pelo patrimônio e as instituições 
que o mantém. Outros aspectos abordados na obra são os programas patrimoniais, a necessidade de 
se educar a população sobre seu patrimônio e cultura, e a inclusão de minorias, necessárias para a 
universalização dos bens da humanidade. 
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ABSTRACT 
 
This article is categorized as a book summary of the book Heritage Education and Public Policies of 
Preservation in Brazil, by Tatiana Dantas Marchette. But worldwide, in addition to its incentive and 
protection laws, and composers of legacy and popular memory protected by the heritage and the 
institutions it maintains. Other aspects addressed in the work are the heritage programs, the need to 
educate the population about their heritage and culture, and the inclusion of minorities necessary for 
the universalization of humanity's assets. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
O Patrimônio Cultural Mundial agrega monumentos, edifícios e sítios que 

tenham valores excepcionais e universais estéticos, históricos, arqueológicos, 

científicos, etnológicos ou antropológicos. O Patrimônio Natural mundial engloba 

formações físicas, e biológicas excepcionais, tais como habitats e espécies animais 

e vegetais ameaçadas, e áreas que tenham valor científico de conservação ou 

estético. 

O patrimônio é a herança que deverá ser deixada para a posteridade e as 

gerações futuras, e deve ser preservado em prol da identidade. O motivo de o 

Patrimônio Mundial ser exceção é a sua importância universal, os sítios pertencem a 

todos os povos do mundo independentemente do território 

Entende-se por Patrimônio Imaterial ou Intangível as expressões de vida e 

tradições herdadas por seus ancestrais e transmitidas aos seus descendentes. 

Entretanto, este tipo de patrimônio está em constante mutação, é vital promover e 

proteger a memória e as manifestações culturais, de monumentos, sítios, paisagens 

culturais, tradições, folclore, saberes, línguas, festas e etc. 

O Círio de Nazaré está inscrito na Lista Representativa do Patrimônio 

Imaterial da Humanidade em 2013. Estas festividades se iniciam em agosto no 

Belém do Pará, em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, no segundo domingo 

de outubro é feita uma procissão, onde uma imagem de madeira da Virgem Maria 

sai da Catedral da Sé até a praça do Santuário de Nazaré, as festividades recebem 

peregrinos de todo o Brasil, tornando-a uma das maiores concentrações religiosas 

do mundo. 

As festas possuem culinária típica da Amazônia, rituais como a Corda, 

brinquedos artesanais feitos com diferentes tipos de madeira da região, o uso de 

barcos na procissão tem cunho simbólico, uma vez que é a Santa Padroeira dos 

marinheiros, o hino “Vós Sois o Lírio Mimoso” e etc. Altares são construídos por fiéis 

desde residências a bares e em edifícios públicos por toda a cidade (UNESCO).  
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Folclore, Renato T. Sampaio, Centro Universitário Claretiano, 2016. 

 

Vós sois o Lírio Mimoso (Euclydes Farias) 

Vós sois o lírio mimoso 

Do mais suave perfume 

Que ao lado do santo esposo 

A castidade resume. 

Basílica Santuário de Nazaré 
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Refrão:  

Ó Virgem Mãe amorosa, 

Fonte de amor e de fé, 

Dai-nos a bênção bondosa, 

Senhora de Nazaré (2x). 

De vossos olhos o pranto 

É como gota de orvalho, 

Que dá beleza e encanto 

À flor pendente do galho. 

Se em vossos lábios divinos 

Um doce riso desponta, 

Nos esplendores dos hinos 

Nossa alma ao céu se remonta. 

Vós sois a flor da inocência 

Que nossa vida embalsama 

Com suavíssima essência 

Que sobre nós se derrama. 

Quando na vida sofremos 

A mais atroz amargura 

De vossas mãos recebemos 

A confortável doçura. 

Vós sois a ridente aurora 

De divinais esplendores 

Que a luz da fé avigora 

Nas almas dos pecadores. 

Sede bendita, Senhora, 

Farol da eterna bonança, 
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Nos altos céus onde mora 

A luz de nossa esperança. 

Elá da Celeste altura 

Do vosso trono de luz 

Dai-nos a paz e ventura 

Do vosso amado Jesus. 

(Círio de Nazaré, 2009) 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Dentre os maiores protetores do patrimônio brasileiro esteve Mario de 

Andrade, atuante em diversas áreas da cultura brasileira, como poesia e fotografia, 

sua principal intenção era abrasileirar a arte e a cultura, valorizando uma riqueza 

nacional puramente nossa. Desse pensamento teve origem a Semana da Arte 

Moderna de 1922, que pretendia a valorização especialmente dos indígenas 

brasileiros em favor do Nativismo. 

Para Mário de Andrade, a arte patrimonial divide-se em oito categorias: Arte 

arqueológica, ameríndia, popular, histórica, erudita nacional, erudita estrangeira, 

artes aplicadas nacionais, e artes aplicadas estrangeiras. Sua intenção principal com 

a proteção dos bens materiais era a de salvar os edifícios históricos para as 

gerações posteriores, o que a princípio ocorreu de forma bastante elitizada dada a 

preferência em salvaguardar apenas a herança erudita e europeia. 

Foi em 1930 com o governo de Getúlio Vargas que o patrimônio nacional 

passou a ser alvo de legislações específicas. Nessa época, Mário de Andrade dava 

início a ideia de patrimônio imaterial, e que os costumes eram tão formadores da 

identidade de um povo quanto seus bens tangíveis. 

O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) teve sua 

criação marcada pelo Decreto-Lei nº 25 de 30 de dezembro de 1937, e a princípio 

tratava apenas do patrimônio material. Teve atuação especial em Minas Gerais 
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devido a sua alta taxa de bens tombados. O Estado Novo (que teve fim com a 

Constituição de 1946) serviu para promover a ilusão de uma identidade brasileira 

hegemônica, que ia contra a ideia de Mário de Andrade de que toda e qualquer 

cultura, raça e nacionalidade estavam juntas na construção do Brasil. A principal 

ação do Decreto-Lei 25/1937 foi o tombamento, que preservava a materialidade 

histórica do território. 

Tendo em vista a necessidade de proteção aos bens patrimoniais foi criada a 

Carta de Atenas de 1931, para trazer instruções sobre o restauro e preservação do 

patrimônio, além do fortalecimento dos órgãos responsáveis por tais atos. A 

obrigatoriedade do Poder Público em proteger os bens culturais se deu a partir da 

Constituição Federal Brasileira de 1934, que favorecia o bem coletivo sobre o 

privado, e a devida punição para aqueles que desrespeitassem os bens culturais. 

Qualquer pessoa pode pedir que um bem seja tombado, demonstrando o 

poder da Ação Popular onde os cidadãos podem ajuizar ação judicial, pedindo para 

anular atos lesivos ao patrimônio, servindo também para amparar instituições ou 

outros indivíduos em interesse difuso ou coletivo. No Ministério Público elas tem 

poder popular sobre o poder público, podendo reparar seus danos e condená-los em 

caso de condutas irregulares, impondo sanções ao agente público. 

Logo todo monumento é visto como um documento, testemunha de uma 

intenção, são provas históricas que contam uma história e devem ser analisados 

como um quebra-cabeça, dando atenção aos seus detalhes e suas partes. Com o 

tempo, seus significados se perdem, e novos precisam ser criados. 

A partir deste conceito surge o termo “lugares de memória”, de Pierre Nora, 

que enfatiza que estes ambientes não possuem hoje o mesmo significado que 

tinham na época de sua criação, como acontece a cemitérios e santuários. 

Patrimônio é tudo que porta referência aos diferentes grupos sociais formadores da 

nacionalidade. 

 Com a Constituição Federal de 1988 criam-se as legislações patrimoniais e a 

Carta Constitucional, releituras das propostas modernistas e conceitos modernos 

internacionais, valorizando a cultura imaterial. O Centro Nacional de Referência 
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Cultural (CNRC) é criado para defesa da cultura nacional, com caráter 

preservacionista, é o responsável pelo inventário e registro dos bens culturais 

imateriais.  

A cultura não está parada, nem a dominante nem a popular, mas em 

movimentação através de misturas, trocas e movimentos sociais, como a 

globalização, migração, turismo etc., sendo necessário reconhecer a diversidade 

cultural. 

Em 2003, o IPHAN assumiu para si as responsabilidades sobre o patrimônio 

material e imaterial, causando maior conscientização sobre as minorias e a cultura 

popular, juntamente aos países de terceiro mundo, que começaram a reivindicar 

valorização internacional. Neste momento a Organização das Nações Unidas, para 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) aprova a Recomendação sobre 

Salvaguarda da Cultura Brasileira e Popular, para identificar, salvaguardar, 

conservar e difundir a proteção dos bens. 

Após o desmembramento do Ministério da Educação e Cultura em 1985 teve 

origem o Ministério da Cultura (MinC), com o intuito de conquistar a valorização 

patrimonial em âmbito internacional. O MinC foi também o responsável pelo Grupo 

de Trabalho do Patrimônio Imaterial de 1990. 

Com a crescente valorização da cultura imaterial, o Decreto nº 3.551 de 4 de 

agosto de 2000, criador do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, institui o 

Registro dos bens Culturais de Natureza Imaterial, onde os elementos mais 

representativos da cultura imaterial para a humanidade são registrados para que 

deles se tenha conhecimento, valorização e não se permita o seu esquecimento 

como tal. São assim inscritos em livros de registro, estabelecido pelo IPHAN e 

revistos a cada década, que se dividem nas categoriais de: celebrações, saberes, 

formas de expressão e lugares. 

Na Educação Patrimonial, as cidades passam a ter destaque e a ser o alvo de 

preservação, com o Estatuto da Cidade, criado pela Lei nº 10.257, de 10 de julho de 

2001, e o Programa Cidades Históricas, de 1970, voltado para o Nordeste. O IPHAN 

aliado ao MEC/MinC, passam a unir turismo e patrimônio. A partir de então, as 



 
                                                                                            

 
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano III  v.5, n 1, maio, 2019.  

 

culturas em minoria passam a ser protegidas em sentido bem mais amplo, 

abrangendo a todos, não apenas os favoritos e elitizados, cumprindo o propósito 

inicial de Mário de Andrade na preservação da cultura e patrimônio imaterial. 

A educação patrimonial é o termo dado a educação que aconteça através e 

com o uso dos bens culturais disponíveis, como idas ao museu, e uso de cantigas e 

lendas folclóricas para educar. A aproximação entre cultura e educação se deu em 

1970 com a aproximação do IPHAN com o CNRC, resultando na interação entre 

cultura e educação em projetos como o Projeto Interação, onde diversas culturas 

eram usadas como metodologia.  

Para auxiliar as escolas e museus sobre como proceder no ensino de 

patrimônio para a população, o IPHAN disponibilizou o Guia Básico de Educação 

Patrimonial, que sustentou as metodologias educacionais durante muitos anos. Um 

dos projetos pedagógicos para ampliação da educação patrimonial foram as Casas 

do Patrimônio, o Programa Mais Educação, e o programa Tesouros Humanos Vivos. 

O Programa Tesouros Humanos Vivos, da UNESCO, teve sua origem na 

França e foi difundido para diversos países. Baseia-se em reconhecer mestres 

valorosos e dar-lhes condições de vida e para transmissão de saberes. Junto ao 

prêmio monetário, o artista ganha um aluno para ensinar, de modo a manter viva a 

arte, a tradição e a preservação patrimonial apesar da modernização e globalização 

desvalorizarem esses artistas e suas práticas. No Japão, assim como acontece com 

as comunidades indígenas brasileiras, valoriza-se o saber fazer acima do colecionar 

objetos prontos, onde isso não é necessário se sempre houver alguém que saiba 

reproduzir a obra ou objeto. 

Para um lugar ser tombado, precisa primeiramente de um levantamento 

preliminar do que será tombado, de identificação e documentação. O levantamento 

diz respeito ao lugar, o território onde está localizado o bem, em seguida buscam-se 

os detalhes e, por fim, a análise pelo Conselho do Patrimônio Cultural, onde a 

aprovação resulta no registro e salvaguarda do bem assim como de tudo que a ele 

se relaciona. 
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Paisagem Cultural é o termo usado para se pensar sobre todas as facetas da 

cultura em espaços específicos, que formam essa paisagem. 

Uma das criações do Governo para a valorização cultural e de artistas foi a 

Economia Criativa ou Economia da Cultura, um projeto gerador de empregos e 

renda, promovendo ações econômicas e internacionais ligadas ao patrimônio 

imaterial. Tendo como eixo o desenvolvimento da cultura, sua valorização e 

democratização, as atividades da economia criativa se inter-relacionam: criatividade, 

diversidade cultural, conhecimento, experiência, cuidado e valor humano. 

Para preservar o patrimônio, proteger a diversidade cultural e políticas 

públicas de longo prazo, foi criada a Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010 com o 

Plano Nacional de Cultura. Essa lei tem por meta que todos os municípios possuam 

ao menos um centro cultural, seja ele um museu, teatro, cinema ou arquivo público 

até 2020, promovendo a educação ao alcance de todos sem distinções, e mantendo 

a cultura protegida do mercado. 

O século XX teve seu início em 1914, marcado pela Primeira Guerra Mundial, 

e fim em 1991. O ano de 1917 marcou a revolução socialista, e o de 1918 o fim da 

Guerra, enquanto ao de 1991 coube a dissolução da URSS. Durante as Guerras, no 

período de 1914-1945, o patrimônio foi usado na construção de nacionalidades 

ocidentais. A hostilidade entre as nações criou a luta pela supremacia, explicitada no 

monumentalismo da arte excepcional. 

Com a intenção de esquecer o período das guerras e seus antecessores foi 

feita uma nova Carta de Atenas, de 1930 e 1933, voltada para a arquitetura. 

Baseava-se nos eixos de Le Corbusier, com a ideia de racionalizar e modernizar de 

modo salubre, tornando a modernização mais importante que a preservação pela 

primeira vez, demolindo bens culturais e removendo os de valor excepcional, 

valorizando a funcionalidade e rejeitando ornamentos dispensáveis, realizando uma 

limpeza urbana de edifícios insalubres. 

É em 1967 que a Carta de Veneza retoma a ideia de preservação, 

especialmente dos lugares de memória, realizando uma contextualização histórica 

de cada bem cultural, com um novo ideal de proteger e valorizar lugares 
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significativos para as comunidades, os lugares não monumentais, locais de moradia 

da população comum, como sítios urbanos e culturais, sem mais se restringir a 

locais importantes aos poderosos, tornando o significado cultural mais importante. 

O período Pós-Guerra foi marcado por três grandes mudanças, entre 1950 e 

1960, sendo elas: a emancipação feminina, participação política e direitos civis e 

igualdade para grupos sociais diversos. Foi na Organização Internacional Civil Não-

Governamental 1965, da UNESCO, que o Conselho Internacional de Monumentos e 

Sítios, o Icomos, tornou universais as questões patrimoniais. 

 
Disponível em: https://www.api-site.paris.fr/equipements/2018/06/27/17/24/56/00a05785-c8c6-4b64-
8823-3009d5e9222f/notredamedeparis-1600.jpg 

A valorização do patrimônio Francês se deu no período do Romantismo, palco 

de grandes personalidades e de um patriotismo burguês. A preservação de 

construções da Idade Média, tais como igrejas e castelos, deu-se em 1829, com a 

Comissão de Monumento Histórico. A proposta até então era a de demolir os 

monumentos do Antigo Regime e do feudalismo. Um dos propulsores para a 

preservação foi Victor Hugo, que se manifestou em defesas dos monumentos, 

especialmente os mais úteis e belos (Marchette, 2016).  

O romance NotreDame de Paris, foi publicado em 1831, época em que estava 

em voga o romance realista ou romance burguês, como os de Honoré Balzac, a 

criação de Victor Hugo entretanto possui uma temática medieval, que apesar de 

tudo não causou estranhamento na época, já que as descrições feitas da Paris no 

romance não era deveras diferente da que os leitores viam todos os dias, pois a 

arquitetura parisiense se assemelhava muito mais à medieval do que a burguesa. 

Basílica de NotreDame 
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O Corcunda de NotreDame, Victor Hugo, Zahar, 2013. 

O livro tornou-se então um importante fator para impedir que a Paris medieval 

desaparecesse para dar lugar a reconstrução da cidade, pois defendeu o patrimônio 

histórico e arquitetônico, com a sensibilização da população provocada pelo 

romance, uma parte da Paris medieval foi preservada, inclusive a basílica de 

NotreDame, conquistando a valorização da estética medieval ao público do século 

XIX (Barbosa, 2003). 
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Como resultado essa nova fase preservacionista, a França teve a aprovação 

legal da Recomendação de Paris, compartilhada pelos demais países, que visava a 

valorização da cultura popular e de bens imateriais, como é o caso da 

Recomendação de 1964 da UNESCO, que trata do respeito aos bens culturais 

nacionais e internacionais, e em específico os bens culturais, incluindo música, 

fauna e flora, da Recomendação de Paris de 1989, de salvaguarda da cultura 

popular e tradicional, especialmente a imaterialidade, e a Recomendação de 1968, a 

Recomendação de Paris de Obras Públicas ou Privadas, sobre os bens culturais, 

desde imóveis a móveis de valor histórico ou cultural, e as ações educativas 

propostas pela Recomendação, que denuncia os riscos de obras sem autorização e 

fiscalização do governo, e alertam a necessidade de questões legais e patrimoniais 

serem ensinadas nas escolas e demais instituições. 

Foi a Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, 

de 1972 que estabeleceu o que são os monumentos, conjuntos de monumentos ou 

outros, os lugares notáveis e os patrimônios naturais, sob a proteção dos Estados 

Membros. 

As Culturas Híbridas no continente americano passam então a ser o foco de 

documentos e textos da UNESCO e instituições diversas, de governos nacionais e 

entidades civis com orientações, recomendações e experiências. O enfoque aqui 

está na América, com a Organização dos Estados Americanos (OEA), e o Projeto 

Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, que visa recuperar bens danificados, o que 

exige mão de obra especializada e recursos privados. Outro alvo da preservação é a 

comunicação simbólica entre os grupos variados, onde os museus, como espaços 

de diversidade cultural são ótimos para promover esse diálogo entre as diferentes 

faces da sociedade, servindo também para auxiliar na democratização da cultura e 

das políticas públicas.  

Durante a década de 1980 muitos projetos ficaram parados devido a uma 

crise grave, sendo retomados apenas em 1990, como os programas Monumenta e 

PAC Cidades Históricas. 
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 O Programa Monumenta teve sua origem uma vez que o IPHAN vinha sendo 

criticado por valorizar mais a cultura branca e europeia acima das outras. Com a 

explosão da internet em 1990, houve uma ascensão do setor privado, que passa a 

ser o novo aliado do Monumenta. Essa modernização do instituto e revisão dos 

conceitos acarretou o aumento do número de bens tombados. Durante um período 

IPHAN e o Estado sofreram um afastamento do poder sobre o patrimônio, tendo seu 

controle devolvido em 2003. Em 2006 o Monumenta passa a assumir a educação 

para capacitar mão de obra em restauro, turismo e etc., ganhando um viés mais 

social. 

Outra estratégia do governo para se recuperar da crise em 1990, foi o PAC 

Cidades Históricas – Programa de Aceleração e Crescimento, voltado para a 

infraestrutura social, consistia em um plano de ação integrado que os municípios 

deveriam realizar junto ao IPHAN e ao Estado. Uma vez aprovado o plano de ação, 

estes iriam se dedicar em restaurar e revitalizar os bens propostos pela cidade. 

Outra função do PAC está na seleção de sítios que melhor representem a 

humanidade para servirem de patrimônio da humanidade. No Brasil há 11 sítios, 

todos localizados em cidades históricas. Um aspecto importante a ser considerado 

nas questões patrimoniais é a inclusão social, sem a qual os bens não podem ser 

considerados universais. Os bens culturais pertencem a todos, incluindo pessoas em 

atendimento prioritário (idosos, obesos, gestantes e deficientes). É preciso saber 

como tornar possível seu usufruto dos bens patrimoniais através de acessibilidade e 

adaptações. Uma das metas do Plano Nacional de Cultura (PNC) pretende que em 

2020 pessoas com deficiência tenham total acesso a locais de memória e acervos, 

adequando estabelecimentos públicos e promovendo melhorias na execução de 

atividades, para que possam agir independentemente. O espaço não deve ser 

apenas fisicamente acessível, mas dinamicamente inclusivo. 

Como exemplo, temos a sinalização interpretativa, placas e painéis com 

textos e ilustrações instalados no local, que facilitem o entendimento de qualquer 

pessoa, analfabetos, leigos, estrangeiros, deficientes cognitivos, entre outros, 

facilitando a educação patrimonial. 
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Não basta apenas incluir os deficientes, é necessário integrá-los na sociedade 

para que verdadeiramente façam parte dela, não mais os estigmatizando, mas 

tornando-os parte do grupo social, afastando-os da exclusão e da pobreza com 

educação e emprego onde possam atuar. Isso não se aplica apenas a deficientes, 

mas a minorias em geral. 

 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de um histórico exclusivo quanto ao patrimônio imaterial e as culturas 

populares, a criação de políticas públicas, de incentivo e de educação sobre os bens 

patrimoniais, permitiu o reconhecimento de culturas e povos não favorecidos 

anteriormente, além da possibilidade de aprender e valorizar a si mesmo e a outras 

culturas, e de reconhecer os bens culturas e a história do mundo como pertencentes 

a todos os povos e pessoas, independentemente de sua condição, como pessoas 

carentes, longevas e as demais minorias. 

A educação patrimonial pode acontecer em qualquer lugar, o importante é 

que possamos reavivar a memória nacional, debater, interagir com ela e promovê-la, 

estudando e instituindo políticas públicas e projetos em universidades, escolas e 

etc., com enfoque na preservação cultural e patrimonial (Marchette, 2016). 
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