
	  

Reunião	  Mensal	  do	  Grupo	  Gestor	  Mar	  de	  Cultura	  
Local:	  Casa	  da	  Cultura	  
Data:	  20/04/2012	  
	  

	  

	  

Participantes	  

Associação	  Paraty	  Cultural:	  Elizabeth	  Bittencourt	  

Associação	  de	  Moradores	  do	  Araújo	  –	  Maria	  Helena	  Muller	  

IBRAM	  –	  Julio	  Cesar	  Dantas	  

IBRAM	  -‐	  Isabela	  Marques	  Leite	  de	  Souza	  

Secretaria	  Municipal	  de	  Cultura	  	  -‐	  Amaury	  Barbosa	  

Casa	  Azul:	  Bernadete	  Passos	  

Casa	  Azul:	  Antônia	  Regina	  Moura	  

Ciranda	  de	  Tarituba	  –	  José	  Felix	  de	  Bulhões	  

Ciranda	  de	  Tarituba	  –	  João	  Bosco	  Inácio	  

Secretaria	  Municipal	  de	  Turismo	  -‐	  Felipe	  Pádua	  de	  Souza	  

Fórum	  de	  Comunidades	  Tradicionais	  –	  Laura	  Maria	  dos	  Santos	  

ITAE	  –	  Gislana	  Peçanha	  

Cirandas	  de	  Paraty	  –	  Pablo	  Almeida	  Piedade	  

IPHAN	  –	  Fabio	  Guimarães	  Rolim	  

IPHAN	  –	  Paula	  Paoliello	  Cardoso	  

Thereza	  Cristina	  M.	  Dantas	  –	  Revista	  Raiz	  

	  

	  

Pauta:	  	  

Ações	  escolhidas	  para	  serem	  trabalhadas	  pelo	  grupo	  no	  ano	  de	  2012:	  



1	  –	  Acessibilidade	  e	  mobilidade	  do	  Centro	  Histórico.	  

	  2-‐	  	  Educação	  Patrimonial.	  

	  

	  	  

	  

Desenvolvimento:	  

1	  –	  Abertura	  e	  informativos	  para	  o	  grupo:	  

A	  reunião	  inicia	  com	  o	  Fábio	  do	  IPHAN	  	  apresentando	  sua	  substituta	  no	  Escritório	  Regional	  
do	  IPHAN	  da	  Costa	  Verde	  -‐	  Paula	  Paoliello	  Cardoso.	  É	  feita	  uma	  rodada	  de	  apresentação	  de	  
todos	  os	  presentes	  	  e	  em	  seguida	  Bernadete	  dá	  um	  resumo	  sobre	  o	  que	  é	  o	  GG	  Mar	  de	  
Cultura	  e	  sobre	  a	  sua	  atuação	  e	  histórico	  e	  objetivos	  para	  2012.	  	  Destaca	  a	  diversidade	  do	  
grupo,	  com	  membros	  de	  todos	  os	  setores	  da	  sociedade,	  porém	  com	  forte	  presença	  do	  
terceiro	  setor.	  Mena	  fala	  da	  importância	  do	  papel	  catalisador	  do	  Grupo	  Gestor,	  pelo	  fato	  de	  
divulgar	  as	  informações	  e	  auxiliar	  na	  cobrança	  das	  ações.	  

Amaury	  dá	  o	  informe	  sobre	  o	  Fórum	  de	  Cidades	  Históricas	  realizado	  em	  Santa	  Maria	  –	  RS	  
onde	  foi	  apresentado	  pela	  Anete	  Ferreira	  o	  projeto	  desenvolvido	  em	  Paraty.	  

Gislana	  solicita	  esclarecimento	  para	  o	  Secretario	  Amaury	  Barbosa	  sobre	  um	  questionário	  
que	  respondeu	  sobre	  uma	  possível	  criação	  de	  um	  Conselho	  de	  Educação	  Patrimonial.	  
Amaury	  desconhece	  este	  assunto	  e	  irá	  obter	  maiores	  informações.	  

Bernadete	  fala	  que	  iniciamos	  o	  ano	  pensando	  no	  conceito	  de	  Cidade	  Criativa.	  Com	  os	  sonhos	  
de	  cada	  um	  foi	  possível	  alinhar	  com	  as	  ações	  previstas	  no	  Plano	  de	  Desenvolvimento	  do	  
Turismo	  Cultural.	  Apresenta	  a	  pauta	  do	  dia.	  

	  

2	  –	  Acessibilidade	  e	  mobilidade	  do	  Centro	  Histórico.	  

Fábio	  -‐	  IPHAN,	  pede	  a	  palavra	  para	  falar	  sobre	  a	  questão	  da	  acessibilidade,	  pois	  está	  em	  
andamento	  o	  estudo	  e	  projeto	  para	  a	  reforma	  da	  drenagem	  e	  ruas	  do	  Centro	  Histórico,	  que	  
surgiu,	  inclusive,	  em	  decorrência	  da	  questão	  do	  projeto	  de	  saneamento.	  	  

Fábio	  –	  IPHAN,	  	  aponta	  a	  existência	  dentro	  do	  IPHAN	  de	  diretrizes	  para	  a	  questão	  de	  
acessibilidade	  em	  cidades	  históricas	  que	  são	  abordadas	  no	  	  Programa	  Nacional	  de	  
Mobilidade	  e	  Acessibilidade	  Urbana	  em	  Áreas	  Tombadas.	  	  

Bernadete	  inicia	  a	  	  apresentação	  sobre	  a	  questão	  da	  acessibilidade	  e	  mobilidade	  no	  Centro	  
Histórico,	  dando	  destaque	  para	  a	  necessidade	  de	  um	  estudo	  sobre	  quantidade	  de	  pessoas	  
que	  necessitam	  deste	  transporte.	  Apresenta	  o	  projeto	  do	  carrinho	  proposto	  pelo	  IBRAM.	  

Julio	  Cesar,	  IBRAM,	  esclarece	  que	  foi	  uma	  alternativa	  dada	  para	  dar	  acesso	  e	  visibilidade	  ao	  	  
Museu	  do	  Forte,	  integrando-‐o	  com	  o	  Museu	  de	  Artes	  Sacras.	  Informa	  que	  foram	  feitos	  
testes	  com	  o	  carro	  e	  ocorreu	  tudo	  bem,	  porém	  a	  administração	  do	  IBRAM	  questionou	  a	  
operacionalidade	  desta	  ação	  dentro	  da	  estrutura	  do	  IBRAM.	  

Amaury	  fala	  que	  a	  questão	  da	  acessibilidade	  é	  lei	  e	  precisa	  ser	  resolvida	  imediatamente.	  Na	  
época	  dos	  testes	  foi	  passado	  para	  a	  Prefeitura	  todas	  as	  informação	  para	  a	  contratação	  do	  



serviço	  de	  locação,	  porém	  não	  teve	  andamento.	  	  Felipe	  ,da	  Secretaria	  de	  Turismo,	  fala	  de	  
investigar	  como	  está	  a	  ação	  dentro	  da	  prefeitura.	  

Mena	  questiona	  sobre	  o	  itinerário,	  sobre	  quem	  vai	  fazer	  a	  fiscalização	  e	  para	  quem	  será	  este	  
transporte.	  Beth	  destaca	  a	  importância	  de	  fiscalização,	  	  e	  de	  estabelecer	  os	  limites	  de	  quem	  
vai	  ser	  atendido	  pelo	  transporte.	  Julio	  chama	  a	  atenção	  para	  o	  fato	  de	  o	  carro	  ser	  um	  
atrativo	  e	  por	  isso	  tem	  que	  ser	  restritivo,	  e	  se	  ficar	  na	  mão	  de	  empresa	  privada	  pode	  virar	  
comercial.	  Bernadete	  aponta	  a	  necessidade	  das	  regras	  estarem	  baseadas	  nas	  leis	  vigentes	  e	  
que	  a	  fiscalização	  e	  administração	  seja	  da	  iniciativa	  pública.	  

Bernadete	  chama	  a	  atenção	  para	  o	  itinerário	  e	  que	  é	  necessário	  fazer	  um	  estudo.	  Felipe,	  da	  
Secretaria	  de	  Turismo,	  fala	  que	  o	  condutor	  do	  carro	  poderia	  ser	  um	  guia	  e	  oferecer	  aos	  
turistas	  uma	  visita	  guiada,	  com	  informações	  sobre	  a	  cidade.	  

Surge	  o	  questionamento	  sobre	  a	  cobertura	  do	  carro	  em	  dias	  de	  chuva.	  É	  falado	  que	  nestes	  
dias	  de	  chuvas	  o	  ideal	  é	  que	  o	  carro	  não	  funcione,	  contudo	  esta	  questão	  e	  muitas	  outras	  
deverão	  fazer	  parte	  de	  regulamentação	  e	  normas	  de	  procedimento.	  	  

Bernadete	  propõe	  enviar	  para	  a	  prefeitura	  uma	  consulta	  sobre	  o	  interesse	  com	  relação	  a	  
questão	  e	  possibilidade	  apontada.	  Beth	  fala	  da	  importância	  de	  antes	  fazer	  um	  estudo	  mais	  
aprofundado.	  Bernadete	  concorda	  mas	  propõe	  que	  este	  estudo	  não	  seja	  algo	  muito	  
detalhado	  a	  princípio,	  pois	  é	  importante	  também	  entender	  as	  possibilidades	  do	  projeto	  
deslanchar	  na	  Prefeitura.	  Os	  presentes	  ficaram	  de	  trazer	  contribuições	  na	  próxima	  reunião	  e	  
depois	  consultar	  a	  disponibilidade	  do	  poder	  público	  em	  atuar	  neste	  sentido.	  

	  

3	  –Educação	  Patrimonial:	  

Julio	  Cesar,	  do	  IBRAM,	  chama	  a	  atenção	  para	  a	  questão	  educativa	  dentro	  de	  qualquer	  
projeto,	  pois	  é	  uma	  forma	  do	  projeto	  se	  comunicar	  com	  a	  sociedade.	  	  

Amaury	  cita	  como	  exemplo	  de	  educação,	  o	  que	  ocorreu	  na	  ultima	  reunião	  da	  Agenda	  21,	  
que	  um	  professor	  levou	  seus	  alunos	  para	  assistir	  a	  reunião,	  pois	  o	  assunto	  da	  aula	  seria	  a	  
questão	  do	  lixo,	  tema	  da	  reunião	  da	  Agenda	  21.	  	  

Laura,	  do	  Campinho,	  comenta	  que	  com	  relação	  a	  ação	  A68,	  no	  Sono	  já	  estão	  trabalhando	  
com	  	  a	  reativação	  da	  Casa	  de	  Farinha.	  E	  que	  ocorreu	  no	  Pouso	  da	  Cajaíba	  uma	  reunião	  sobre	  
a	  questão	  dos	  saberes	  tradicionais,	  via	  o	  projeto	  de	  Educação	  Diferenciada	  do	  Fórum	  das	  
Populações	  Tradicionais.	  Foi	  feito	  um	  vídeo,	  que	  a	  Laura	  ficou	  de	  repassar,	  	  

Laura	  também	  destaca	  a	  experiência	  do	  Ticote	  do	  Pouso	  da	  Cajaíba	  sobre	  as	  construções	  
ecológicas	  tradicionais,	  através	  do	  Instituto	  de	  Permacultura	  Caiçara	  que	  ele	  fundou	  dentro	  
da	  sua	  própria	  casa.	  E	  que	  já	  está	  sendo	  convidado	  para	  ir	  a	  outros	  locais	  contar	  sobre	  a	  sua	  
experiência.	  

Mena	  destaca	  a	  dificuldade	  de	  entender	  o	  que	  é	  Patrimônio,	  pois	  a	  cultura	  é	  a	  articulação	  
das	  formas	  de	  ver,	  sentir	  e	  pensar	  o	  meio.	  E	  que	  Paraty	  já	  tem	  uma	  cartilha	  sobre	  a	  cultura	  e	  
que	  precisamos	  ir	  além.	  Importante	  o	  grupo	  propor	  uma	  discussão	  que	  possa	  falar	  ao	  
mesmo	  tempo	  das	  diferentes	  culturas	  de	  Paraty.	  

Isabela	  do	  IBRAM	  destaca	  que	  a	  valorização	  do	  Patrimônio	  se	  diferencia	  de	  Ações	  
Educativas.	  



Thereza	  se	  preocupa	  com	  a	  idéia	  de	  criar	  espaços	  “fechados”,	  como	  Centro	  da	  Cultura	  
Caiçara,	  e	  sugere	  o	  exemplo	  do	  Museu	  Vivo	  do	  Fandango,	  como	  possibilidade	  de	  deixar	  
aberto,	  onde	  as	  pessoas	  possam	  visitar	  as	  casas.	  Laura	  esclarece	  que	  a	  própria	  comunidade	  
deu	  o	  nome	  de	  Centro,	  pois	  sentiam	  a	  necessidade	  de	  ter	  esse	  espaço,	  principalmente	  por	  
conta	  do	  atendimento	  ao	  turista	  e	  também	  para	  o	  uso	  coletivo	  da	  comunidade.	  	  

Laura	  conta	  que	  o	  projeto	  Bagagem	  não	  deu	  certo	  no	  Campinho,	  pois	  acharam	  a	  presença	  
do	  turista	  mais	  invasiva	  do	  que	  colaborativa.	  Mena	  fala	  que	  na	  Ilha	  do	  Araújo	  a	  comunidade	  
aceita,	  mas	  ela	  sente	  que	  acontece	  pouca	  troca.	  Aponta	  a	  necessidade	  de	  fazer	  uma	  
avaliação	  deste	  turismo	  cultural	  para	  a	  cidade.	  

Beth,	  fala	  da	  questão	  da	  descaracterização	  da	  Festa	  do	  Divino.	  A	  procura	  em	  atrair	  o	  turista	  
é	  apontada	  como	  fator	  para	  promover	  a	  descaracterização	  das	  festas	  de	  Paraty.	  Mena	  
sugere	  a	  criação	  de	  uma	  Comissão	  para	  falar	  sobre	  a	  questão	  das	  festas.	  

Laura	  questiona	  sobre	  a	  estruturação	  de	  nossas	  escolas	  para	  educar.	  Que	  os	  espaços	  
educacionais	  precisam	  ser	  revistos.	  Agregar	  elementos	  do	  cotidiano	  da	  cidade.	  Educar	  para	  
todos.	  

Devido	  a	  quantidade	  de	  ações	  previstas	  no	  Plano	  de	  Desenvolvimento	  do	  Turismo	  Cultural	  e	  
a	  diversidade	  de	  assuntos	  trazidos	  por	  estas	  ações,	  Beth	  sugere	  que	  todos	  recebam	  a	  lista	  
por	  email	  para	  que	  possam	  trabalhar	  com	  calma	  e	  assim	  apontar	  o	  que	  já	  foi	  feito	  e	  quais	  
ações	  estão	  em	  andamento.	  Antonia	  sugere	  que	  cada	  instituições	  responda	  por	  suas	  ações	  
com	  relação	  a	  Educação	  Patrimonial.	  Mena	  destaca	  também	  a	  importância	  de	  fazer	  uma	  
releitura	  de	  cada	  ação,	  desta	  forma	  cada	  um	  pode	  fazer	  a	  sua	  contribuição.	  Beth	  fala	  que	  
após	  estas	  avaliações	  individuais	  poderemos	  delinear	  em	  conjunto	  objetivos	  para	  a	  
Educação	  Patrimonial	  nas	  escolas.	  

Julio	  destaca	  a	  importância	  de	  fazer	  um	  trabalho	  de	  educação	  com	  	  os	  professores.	  Mena	  
sugere	  convidar	  a	  Secretaria	  de	  Educação.	  Gislana	  sugere	  fazer	  o	  convite	  para	  a	  Einara,	  que	  é	  
da	  Coordenação	  Pedagógica	  da	  Sec.	  De	  Educação.	  

	  

5	  –	  Considerações	  Finais:	  

A	  reunião	  se	  encerra	  com	  uma	  poesia	  do	  Zé	  Kleber	  seguida	  da	  apresentação	  do	  Amaury	  
Barbosa	  sobre	  o	  evento	  Virada	  Digital.	  Apresenta	  as	  plantas	  do	  locais	  e	  explica	  que	  os	  
organizadores	  enxergaram	  em	  Paraty	  um	  bom	  lugar	  para	  servir	  de	  teste	  para	  esse	  tipo	  de	  
evento	  tecnológico.	  Aponta	  que	  os	  temas	  do	  evento	  serão:	  Inovação,	  Sustentabilidade	  e	  
Interatividade.	  Aponta	  que	  o	  grande	  questionamento	  será:	  como	  a	  tecnologia	  pode	  estar	  a	  
serviço	  da	  sustentabilidade.	  

	  

Ata	  redigida	  por	  Antonia	  Moura	  dia	  24	  de	  abril	  de	  2012.	  

	  

	  

	  


