
	  

Reunião	  Mensal	  do	  Grupo	  Gestor	  Mar	  de	  Cultura	  
Local:	  Casa	  da	  Cultura	  
Data:	  30/03/2012	  
	  

	  

	  

Participantes	  

Associação	  Paraty	  Cultural:	  Elizabeth	  Bittencourt	  

Associação	  de	  Moradores	  do	  Araújo	  –	  Almir	  Tã	  

IBRAM	  –	  Julio	  Cesar	  Dantas	  

IBRAM	  -‐	  Isabela	  Marques	  Leite	  de	  Souza	  

Secretaria	  Municipal	  de	  Cultura	  	  -‐	  Amaury	  Barbosa	  

Casa	  Azul:Bernadete	  Passos,	  Antônia	  Regina	  Moura	  

Ciranda	  de	  Tarituba	  –	  José	  Felix	  de	  Bulhões	  

Ciranda	  de	  Tarituba	  –	  João	  Bosco	  Inácio	  

	  

Pauta:	  	  

1	  -‐	  Escolha	  das	  Ações,	  constantes	  no	  Plano	  de	  Desenvolvimento	  Mar	  de	  Cultura	  para	  serem	  
trabalhadas	  pelo	  Grupo	  durante	  o	  ano	  de	  	  2012.	  

2-‐	  Informações	  de	  Ações	  que	  estão	  em	  curso	  ou	  mesmo	  que	  foram	  executadas.	  

	  	  

Desenvolvimento:	  

1	  –	  Abertura	  e	  informativos	  para	  o	  grupo:	  

Bernadete	  inicia	  a	  reunião	  informando	  a	  todos	  sobre	  o	  contato	  do	  Ministério	  do	  Turismo	  
solicitando	  a	  lista	  atualizada	  de	  membros	  do	  grupo	  gestor	  e	  apresentando	  o	  resultado	  da	  
pesquisa	  da	  FGV.	  	  

Amaury	  Barbosa	  informa	  que	  irá	  para	  Petrópolis	  para	  apresentar	  a	  experiência	  dos	  trabalhos	  
realizados	  pelo	  Grupo	  Gestor.	  Fala	  sobre	  o	  evento	  	  Virada	  Digital	  que	  acontecerá	  em	  maio	  
aqui	  em	  Paraty	  e	  simultaneamente	  no	  Rio	  de	  Janeiro,	  	  São	  Paulo	  e	  Brasília.	  Serão	  72	  horas	  de	  



atividades	  gratuitas	  ligadas	  a	  inovação,	  interatividade	  e	  sustentabilidade	  com	  o	  foco	  na	  
tecnologia.	  	  

Julio	  Cesar,	  do	  IBRAM,	  solicita	  maiores	  informações	  sobre	  o	  restauro	  do	  Casarão	  de	  Paraty-‐
Mirim,	  pois	  reparou	  que	  a	  estrutura	  do	  prédio	  está	  em	  péssimas	  condições.	  Amaury	  
esclarece	  que	  o	  projeto	  de	  restauro	  proposto	  pela	  ONG	  Verde	  Cidadania	  envolve	  o	  sítio	  
arqueológico	  e	  que	  está	  sendo	  executado	  por	  meio	  da	  lei	  de	  incentivo	  –	  ICMS-‐	  RJ.	  	  

Bernadete	  aproveita	  o	  tema	  e	  esclarece	  que	  os	  prédios	  tombados	  podem	  ser	  restaurados	  
por	  meio	  de	  leis	  de	  incentivo.	  

2	  –	  Apresentação	  “Projeto	  Bagagem”	  –	  Ilha	  do	  Araújo.	  

Almir	  Tã	  apresenta	  o	  “Projeto	  Bagagem”.	  O	  projeto	  foi	  pensado	  para	  ter	  sustentabilidade	  
nas	  comunidades	  através	  do	  turismo	  cultural	  e	  comunitário.	  O	  projeto	  visa	  a	  criação	  de	  uma	  
Rede	  de	  Economia	  Solidária	  de	  turismo	  comunitário	  no	  Brasil.	  Sua	  principal	  estratégia	  é	  
apoiar	  a	  criação	  de	  roteiros	  turísticos	  que	  beneficiam	  prioritariamente	  as	  comunidades	  
visitadas	  através	  da	  geração	  de	  renda	  e	  participação	  direta	  da	  população	  local.	  O	  projeto	  em	  
Paraty	  trabalha	  com	  as	  comunidade	  do	  Quilombo	  do	  Campinho,	  Trindade	  e	  Pouso	  da	  
Cajaiba.	  Almir	  conta	  a	  experiência	  de	  um	  turista	  que	  ficou	  hospedado	  na	  casa	  de	  um	  caiçara	  
e	  deixou	  espalhado	  pela	  comunidade	  aproximadamente	  mil	  reais.	  O	  contato	  para	  o	  aluguel	  é	  
feito	  pelo	  próprio	  Tã	  que	  faz	  a	  distribuição	  pelas	  casas.	  Existem	  roteiros	  diferenciados	  de	  
acordo	  com	  o	  período	  que	  a	  pessoa	  vai	  ficar	  na	  cidade.	  E	  a	  primeira	  regra	  é:	  precisa	  ter	  
alguém	  na	  casa	  para	  estar	  junto	  com	  o	  turista	  e	  proporcionar	  a	  convivência	  do	  dia	  a	  dia.	  
“Renovação	  para	  a	  sustentabilidade	  de	  uma	  comunidade”	  

O	  projeto	  foi	  aprovado	  em	  edital	  e	  conta	  com	  o	  patrocínio	  da	  TAM.	  Com	  o	  recurso	  foi	  
possível	  produzir	  a	  folheteria	  para	  divulgar	  o	  projeto	  e	  intercâmbios	  de	  vivencias	  com	  outras	  
comunidades	  que	  trabalham	  com	  turismo	  de	  base	  comunitária.	  Também	  foram	  feitas	  
capacitações	  com	  o	  especialista	  Alberto	  Mourão	  do	  Instituto	  Eco	  Brasil	  que	  tinha	  como	  
objetivo	  preparar	  a	  comunidade	  para	  aprender	  usar	  planilhas	  e	  dimensionar	  os	  valores	  
cobrados.	  O	  próprio	  Tã	  ofereceu	  para	  os	  jovens	  uma	  capacitação	  sobre	  a	  cultura	  caiçara	  e	  
sobre	  a	  história	  da	  Ilha	  do	  Araújo.	  

Bernadete	  pergunta	  se	  a	  comunidade	  dialoga	  para	  avaliar	  as	  ações.	  Tã	  explica	  que	  no	  
momento	  existem	  7	  casas	  de	  caiçaras	  com	  quartos	  disponíveis	  para	  turistas.	  E	  que	  o	  turista	  
no	  final	  da	  estadia	  preenche	  uma	  ficha	  de	  avaliação	  e	  que	  depois	  que	  o	  turista	  vai	  embora	  
todos	  sentam	  junto	  para	  avaliar	  se	  foi	  bom	  para	  o	  turista	  e	  se	  valeu	  a	  pena	  também	  para	  a	  
comunidade.Tã	  fala	  que	  estes	  roteiros	  poderiam	  complementar	  a	  estadia	  do	  turista	  na	  
cidade,	  para	  fazer	  com	  que	  o	  turista	  fique	  mais	  alguns	  dias	  e	  propõe	  dialogo	  com	  as	  
pousadas.	  

“Turismo	  comunitário	  é	  a	  atividade	  turística	  que	  apresenta	  gestão	  coletiva,	  transparência	  no	  
uso	  e	  destinação	  dos	  recursos	  e	  na	  qual	  a	  principal	  atração	  turística	  é	  o	  modo	  de	  vida	  da	  
população	  local.	  Nesse	  tipo	  de	  turismo	  a	  comunidade	  é	  proprietária	  dos	  empreendimentos	  
turísticos	  e	  há	  a	  preocupação	  em	  minimizar	  o	  impacto	  ambiental	  e	  fortalecer	  ações	  de	  
conservação	  da	  natureza”	  http://roteiroparaty.wordpress.com/	  

	  

3	  –	  Apresentação	  Restauros	  –	  Museu	  de	  Arte	  Sacra	  

Julio	  Cesar	  esclarece	  que	  as	  obras	  da	  Santa	  Rita	  já	  começaram.	  E	  que	  acredita	  que	  ficarão	  
prontas	  em	  aproximadamente	  2	  anos.	  Fala	  sobre	  a	  questão	  do	  restauro	  de	  obras	  que	  os	  



processo	  são	  demorados	  e	  complexos.	  No	  caso	  da	  obra	  de	  restauro	  houve	  problemas	  com	  a	  
licitação	  que	  teve	  que	  ser	  cancelada	  e	  refeita.	  Explica	  que	  na	  Santa	  Rita	  não	  existe	  um	  
restaurador	  próprio,	  mas	  sim	  dois	  técnicos	  muito	  bons.	  Com	  relação	  a	  imagem	  do	  Bom	  
Jesus,	  esclarece	  que	  apesar	  de	  ser	  tombada	  pelo	  IPHAN,	  ela	  não	  faz	  parte	  do	  Acervo	  do	  
Museu.	  Sobre	  as	  imagens	  de	  Búzios	  que	  foram	  restauradas	  no	  Museu	  de	  Arte	  Sacra	  
esclarece	  que	  como	  o	  Museu	  de	  lá	  estava	  em	  obras	  o	  Museu	  de	  Arte	  Sacra	  abrigou	  as	  obras	  
para	  restaurar.	  

Explica	  sobre	  o	  projeto	  da	  exposição	  multimídia	  contemplando	  todas	  as	  religiões	  existentes	  
em	  Paraty.	  Para	  esta	  exposição	  foi	  feito	  um	  mapeamento	  das	  capelas,	  igrejas,	  templos	  e	  
terreiros.	  O	  projeto	  conta	  com	  o	  apoio	  da	  Expomus.	  Fala	  também	  sobre	  os	  problemas	  do	  
Museu	  do	  Forte	  com	  a	  instalação	  elétrica	  e	  um	  projeto	  para	  restauro	  do	  prédio	  e	  a	  
construção	  de	  um	  café.	  Fala	  também	  da	  proposta	  de	  um	  projeto	  chamado	  “Trilhas	  da	  Vila	  
Velha”,	  juntamente	  com	  um	  trabalho	  de	  arqueologia	  para	  visitação	  das	  escolas	  no	  qual	  
contará	  sobre	  a	  história	  da	  fundação	  da	  cidade	  de	  Paraty.	  Esclarece	  que	  Paraty	  é	  um	  dos	  
locais	  do	  Brasil	  que	  tem	  as	  imagens	  em	  melhor	  estado	  de	  conservação,	  principalmente	  por	  
conta	  do	  recolhimento	  feito	  pelo	  IPHAN	  e	  do	  IBRAM	  dos	  acervos.	  	  

Julio	  fala	  também	  sobre	  o	  projeto	  para	  ter	  um	  carro	  especial	  que	  transportaria	  os	  turistas	  
com	  dificuldades	  de	  acessibilidade	  do	  Museu	  de	  Arte	  Sacra	  –	  Santa	  Rita	  para	  o	  Museu	  do	  
Forte.	  Conta	  que	  o	  projeto	  tinha	  recursos,	  chegaram	  a	  fazer	  testes	  com	  o	  carro,	  e	  que	  ele	  
funcionou	  muito	  bem	  pelo	  Centro	  Histórico.	  Porém,	  por	  questões	  burocráticas	  e	  
administrativas,	  o	  Museu	  não	  conseguiria	  executar	  esta	  ação	  com	  regularidade.	  

3	  –	  Escolha	  das	  Ações	  para	  serem	  trabalhadas	  em	  2012	  

Bernadete	  fala	  que	  este	  projeto	  do	  transporte	  de	  turistas	  corresponde	  a	  questões	  de	  
acessibilidade	  	  e	  pode	  ser	  uma	  ação	  abraçada	  pelo	  Grupo	  Gestor	  para	  ser	  executada.	  Propõe	  
que	  todos	  juntos	  pensemos	  nas	  possibilidades	  de	  construirmos	  caminhos	  para	  a	  
acessibilidade	  e	  também	  sobre	  projetos	  que	  tratem	  da	  educação	  patrimonial	  para	  as	  
escolas,	  pois	  podem	  ser	  duas	  ações	  concretas	  para	  serem	  promovidas	  pelo	  Grupo	  Gestor.	  

Beth	  questiona	  sobre	  de	  que	  forma	  acontecerá	  a	  ordenação	  do	  uso	  do	  carrinho.	  Bernadete	  
aponta	  a	  necessidade	  de	  realizar	  uma	  reunião	  específica	  para	  tratar	  sobre	  este	  tema.	  	  

Beth	  fala	  do	  mix	  de	  qualidades	  que	  Paraty	  possui	  (mar,	  cachoeira,	  centro	  histórico,	  cultura,	  
artes,	  caiçaras,	  quilombolas,	  indígenas)	  	  o	  que	  poderia	  ser	  uma	  força	  na	  verdade	  está	  se	  
tornando	  uma	  fraqueza,	  pois	  a	  cidade	  não	  está	  sabendo	  valorizar	  isto.	  Fala	  que	  tudo	  está	  
interligado,	  pois	  ao	  falar	  de	  meio	  ambiente,	  vai	  falar	  também	  do	  caiçara	  que	  convive	  com	  a	  
natureza	  	  e	  da	  sua	  cultura.	  Questiona	  de	  que	  maneira	  o	  paratiense	  pode	  ser	  alertado	  sobre	  
toda	  esta	  riqueza	  que	  está	  se	  perdendo?	  Bernadete	  fala	  sobre	  usar	  a	  educação	  patrimonial,	  
pois	  acredita	  na	  formação	  dos	  jovens	  e	  crianças	  para	  cuidar	  da	  cidade.	  Julio	  reforça	  que	  tem	  
que	  trabalhar	  em	  conjunto,	  integrar	  as	  ações	  do	  IBRAM,	  IPHAN	  e	  outros.	  E	  que	  precisamos	  
dar	  uma	  resposta	  para	  a	  comunidade.	  Realizar,	  ter	  coisas	  concretas	  para	  o	  Grupo	  apresentar	  
e	  dar	  uma	  resposta	  para	  a	  comunidade.	  Beth	  fala	  sobre	  montar	  um	  grupo	  de	  trabalho	  para	  
falar	  sobre	  propostas	  na	  Educação	  Patrimonial.	  

4	  –	  Considerações	  Tarituba	  

José	  Felix	  de	  Tarituba,	  fala	  que	  o	  trabalho	  deles	  mais	  forte	  é	  com	  a	  Ciranda.	  Que	  da	  parte	  de	  
hotelaria	  não	  tem	  muito	  conhecimento.	  Fala	  da	  felicidade	  que	  teve	  em	  ver	  a	  noticia	  no	  
jornal	  New	  York	  Times	  que	  aponta	  Paraty	  como	  um	  dos	  melhores	  destinos	  do	  Mundo.	  	  Fala	  
que	  vê	  muitos	  turistas	  reclamarem	  de	  que	  como	  a	  cidade	  pode	  deixar	  a	  igreja	  Santa	  Rita,	  
sendo	  o	  cartão	  postal	  da	  cidade,	  do	  jeito	  que	  está.	  	  Depois	  da	  explicação	  do	  Julio	  César	  sobre	  



as	  dificuldades	  de	  se	  realizar	  a	  obra	  de	  restauro,	  entende	  e	  pode	  ter	  uma	  resposta	  melhor	  
para	  este	  turista.	  	  

José	  Felix,	  chama	  a	  atenção	  para	  o	  ordenamento	  dos	  quiosques	  de	  Tarituba	  por	  estarem	  
todos	  fora	  de	  padrão	  deixando	  a	  paisagem	  da	  comunidade	  poluída	  visualmente.	  

	  

5	  –	  Considerações	  Finais:	  

Isabela(	  IBRAM):	  Fala	  que	  as	  reuniões	  fazem	  conhecer	  melhor	  a	  realidade	  de	  Paraty.	  Elogia	  o	  
trabalho	  do	  Almir	  Tã,	  poderia	  ser	  um	  modelo	  para	  o	  turismo	  em	  Paraty.	  Fala	  da	  importância	  
em	  agir,	  colocar	  as	  ações	  em	  pratica.	  

Julio	  Cesar(	  IBRAM):	  Fala	  de	  sua	  preocupação	  em	  apresentar	  respostas	  para	  a	  comunidade	  e	  
com	  os	  restauros.	  

Almir	  Tã(	  Ilha	  do	  Araujo):	  	  Fla	  sobre	  o	  caminho	  para	  as	  ações	  ser	  difícil,	  mas	  temos	  que	  
procurar	  fazer	  o	  melhor.	  

Beth	  Bittencourt(	  Associação	  Paraty	  Cultural):	  Chama	  a	  atenção	  para	  o	  grupo	  ter	  um	  setor	  
de	  comunicação	  para	  divulgar	  as	  ações.	  “Aqueles	  que	  por	  covardia	  fugiram,	  não	  vamos	  olhar	  
para	  eles,	  vamos	  olhar	  além”	  referencia	  a	  Divina	  Comédia	  de	  Dante	  Alighieri.	  

Bosco(Ciranda	  de	  Tarituba):	  Agradece	  a	  reunião	  e	  a	  oportunidade	  de	  conhecer	  as	  pessoas	  e	  
sugere	  de	  fazer	  uma	  estátua	  em	  homenagem	  ao	  Mestre	  Chiquinho	  na	  praça	  de	  Tarituba	  

Zé	  Felix	  (Ciranda	  de	  Tarituba):	  Fala	  sobre	  o	  Mestre	  Chiquinho,	  que	  era	  um	  homem	  muito	  
sábio,	  pois	  sabia	  fazer	  de	  tudo.	  Se	  alguém	  da	  comunidade	  morria	  ele	  mesmo	  ajudava	  a	  
carregar	  o	  corpo	  e	  ainda	  fazia	  o	  caixão.	  	  Termina	  com	  a	  frase:	  

“Se	  seus	  esforços	  foram	  vistos	  com	  indiferença,	  não	  desanime.	  Também	  o	  sol	  ao	  nascer	  dá	  
um	  espetáculo	  todo	  especial	  e,	  mesmo	  assim,	  a	  maioria	  da	  platéia	  está	  dormindo.”	  

Antonia(Associação	  Casa	  Azul):	  Fala	  que	  vê	  neste	  ano,	  novos	  horizontes	  para	  o	  Grupo.	  
Repensar	  a	  forma	  de	  agir	  e	  poder	  fazer	  de	  Paraty	  uma	  cidade	  criativa	  de	  fato.	  Compromisso	  
de	  se	  envolver	  mais	  com	  grupo	  e	  fortalecer	  a	  comunicação	  com	  a	  comunidade.	  	  

Bernadete(Associação	  Casa	  Azul):	  Finaliza	  a	  reunião	  falando	  sobre	  o	  pouco	  tempo	  para	  
preparar	  a	  reunião,	  mas	  que	  foi	  surpreendente	  o	  quanto	  foi	  boa	  e	  pró	  ativa	  com	  
importantes	  contribuições.	  Sugere	  ao	  Almir	  Tãde	  apresentar	  a	  experiência	  dele	  com	  o	  
Projeto	  Bagagem	  para	  outras	  comunidades	  de	  Paraty.	  	  

Ata	  redigida	  por	  Antonia	  Moura	  dia	  04	  de	  abril	  de	  2012.	  

	  

	  

	  


