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CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988

• 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.



O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

(Iphan) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da

Cultura que responde pela preservação do Patrimônio

Cultural Brasileiro. Cabe ao Iphan proteger e promover

os bens culturais do País, assegurando sua permanência e
usufruto para as gerações presentes e futuras.

MISSÃO/VISÃO



RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
BRASILEIRO

• Tombamento Bens Culturais de Natureza Material;

• Valoração  Patrimônio Cultural Ferroviário;

• Chancela  Paisagem Cultural ;

• Cadastramento  Bens Arqueológicos;

• Registro  Bens Culturais de Natureza Imaterial.



IDEIAS SUSTENTÁVEIS



MUSEU POÇO COMPRIDO - VICÊNCIA
• Propriedade da Usina Laranjeiras

• Comodato – Associação dos Filhos e Amigos de Vicência –AFAV-(0NG)

• Taxa de Visita: R$5,00 p/pessoa

• Recursos do Governo do Estado

• Ponto de Cultura-FUNDARPE/MinC

• Meta-Atuação em formação e eventos com foco para a cultura popular, cultura negra e Educação Patrimonial.

• Buscas por editais..Ex.FUNCULTURA

• Aprovação no FUNCULTURA (2012):Conservação do Engenho Poço Comprido.

• 2014-FUNCULTURA-Aprovação do projeto:Passo do Poço1 (Elaboração de Plantas Arquitetônicas para a realização dos serviços).

• 2016-FUNCULTURA- Aprovação do Projeto: Passo do Poço 2.(para serviços de coberta).

• 2018 – Em andamento : Passo do Poço3.

• Escola Cultural Canavial – UNESCO/ Criança Esperança

• Educação para Museus- Caixa Econômica Federal

• Circo no Canavial –FUNCULTURA e FUNARTE

• SITE: WWW.POCOCOMPRIDO.COM.BR



MUSEU DA CIDADE DO RECIFE



MUSEU DA CIDADE DO RECIFE
• Criado em 1982, o Museu da Cidade tem o privilégio de conservar no seu acervo, além de fotografias, mapas 

e artefatos arqueológicos, um importante exemplar da arquitetura militar brasileira, o Forte das Cinco 
Pontas.

• Associação de Amigos do Museu

• Convênio de Cooperação com a Prefeitura

• A Associação tem como objetivo captar e gerenciar recursos provenientes de Editais Públicos e de serviços e 
produtos oferecidos pelo museu.

• A maior fonte de receita vem do Estacionamento que atende ao museu e ao comercio local. 

• Os programas de educação atendem anualmente professores e estudantes de escolas públicas e privadas 
que realizam visitas mediadas, participam de oficinas e de um evento cívico mensal.

• Atualmente, o museu é mantido pela Prefeitura do Recife, com o apoio da Associação de Amigos. O forte 
recebeu em 2016, 60 mil visitantes nacionais e estrangeiros, interessados no monumento, nas exposições, 
oficinas, seminários, lançamentos de livros e no acervo de imagens, mapas e artefatos arqueológicos.

• Site: www.museudacidadedorecife.org 

• Email: museucidaderecife@gmail.com 

• Facebook: MuseudaCidadedoRecife

• Instagram: museudacidadedorecife Twitter: museudorecife



PAÇO DO FREVO







ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE PAUDALHO

RESTAURADA PELO IPHAN ,FUNCIONA HOJE A 
SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO

No dia 12 de dezembro 2014 foi 
inaugurado o Arquivo Municipal 
de Paudalho. A estação que 
antes estava desativada, agora 
abriga o rico acervo documental 
do município.



ENGENHO ÁGUA DOCE/VICÊNCIA/PE



ENGENHO ÁGUA DOCE/VICÊNCIA/PE

• O engenho Água Doce faz parte do Turismo Rural em Pernambuco.

• É remanescente do século XX, datado de 1927, pertencente à família Andrade Lima até
os dias de hoje.

• Encerrada em 1958, a produção de cachaça artesanal foi retomada em 2003.

• Visitas guiadas sobre as etapas de produção da cachaça e degustação, no valor de
R$10,00 por pessoa.

• Comercialização no local da cachaça, licor, mel de engenho e rapadura e comidas
regionais.

• Vendas online dos produtos.

• Participação em feiras nacionais e internacionais, em especial, a Feira Nacional de
Negócios do Artesanato (Fenarte).

www.viverpe.blogspot.com.br







• O objetivo do percurso é apresentar a diversidade cultural, através da sua
gastronomia, do artesanato, do patrimônio material e imaterial, da história, das
artes, das riquezas naturais e principalmente dos saberes e fazeres locais.

• Abrange 1.400 quilômetros, passando por 177 municípios, sendo 162 em Minas
Gerais, 8 no estado do Rio de Janeiro e 7 no estado de São Paulo.

• Parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que promove cursos
diversos de qualificação e aperfeiçoamento profissional em confecção e
vestuário, informática e alimentos a 33 municípios da Estrada Real

• Parceira com o Ministério do Turismo, como incentivo à geração de emprego e
renda nos setores de produção de cachaça, gemas e jóias, artesanato e queijos.



• O Instituto Estrada Real foi mantido inicialmente pelo licenciamento da
logomarca da Estrada Real, comercializada através de produtos alimentícios.

• Elevado a programa estruturante do governo do Estado de Minas Gerais, como
Programa de Incentivo para o Desenvolvimento do Potencial Turístico da Estrada
Real - Lei 13.173 de 20 de janeiro de 1999.

• Termo de Cooperação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e o Instituto Estrada Real
(Fiemg/IER) .

• Fundos especiais de financiamento do Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG).

• 2006 – Convênio de cooperação técnica com as Nações Unidas, através do PNUD.

• 2006 – Convênio das Secretarias de Estado de Turismo e de Planejamento e
Gestão.

• Parcerias com o Banco do Brasil, a Telemar, a Coca-Cola, o Mastercard e o
SEBRAE. Esse último colabora não só com ações pontuais como também no
desenvolvimento de todo o programa.



PARCEIROS
www.institutoestradareal.com.br



PATRIMÔNIO IMATERIAL –Bens Registrados

• Feira de Caruaru Lugar 20/12/2006 PE local 

• Frevo Formas de Expressão 28/02/2007 PE estadual ;

• Ofício dos Mestres de Capoeira Saberes 21/10/2008 AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, 
MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO nacional ;

• Roda de Capoeira Formas de Expressão 21/10/2008 AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, 
MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, nacional;

• Maracatu Nação(Baque Virado) Formas de Expressão 03/12/2014 PE estadual;

• Maracatu Baque Solto(Rural) Formas de Expressão 03/12/2014 PE estadual;

• Cavalo-Marinho Formas de Expressão 03/12/2014 PE estadual ;

• Teatro de Bonecos Popular do Nordeste _ Mamulengo, Babau, João Redondo e Cassimiro

• Coco Formas de Expressão 04/03/2015 RN, PE, PB, CE, DF regional ;

• Caboclinho pernambucano Formas de Expressão 24/11/2016 PE local





Patrimônio Imaterial- Sustentabilidade
• O Iphan, ao reconhecer um bem cultural de natureza imaterial como

Patrimônio Cultural do Brasil (Decreto nº 3.551/2000), se
compromete a adotar medidas para garantir condições para a
continuidade do bem cultural de maneira sustentável.

• “(...) Entende-se por salvaguarda as medidas que visam garantir a
viabilidade do patrimônio cultural imaterial, tais como

• a identificação, a documentação, a investigação, a preservação, a
proteção, a promoção, a valorização, a transmissão

• Essencialmente por meio da educação formal e não formal – e
revitalização deste patrimônio em seus diversos aspectos”.
(Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial/UNESCO –
2003, Artigo 2º Portaria IPHAN nº 200/2016).



GESTÃO COMPARTILHADA
• Modelo de gestão que, em contraposição ao modelo de gestão centralizada, é realizada em 

conjunto com diferentes atores, órgãos e instituições com vistas ao atendimento de metas e 
objetivos comuns, a partir de estratégias de cooperação e do engajamento dos diversos entes nos 
processos de tomada de decisão, planejamento de ações, solução de problemas e avaliação de 
resultados. (Artigo 2º Portaria IPHAN nº 200/2016).

SUSTENTABILIDADE
• Contempla ações que têm como objetivo apoiar a sustentabilidade de bens culturais de natureza 

imaterial, considerando focos de atuação diversos, que incluem;

• A transmissão de conhecimentos e saberes, 

• O fortalecimento das condições sociais e materiais de continuidade desses bens,

• O apoio a atividades de organização comunitária e a constituição de instâncias de gestão 
compartilhada da salvaguarda, envolvendo instâncias públicas e privadas. (Artigo 6º Portaria 
IPHAN nº 200/2016).



Museu do Mamulengo de Glória do Goitá/PE: o
espaço atualmente abriga diversas manifestações
culturais do município. Espaço recuperado com
recursos do Iphan.

Portal específico sobre o Maracatu Nação, elaborado por 
produtores culturais e que possui parceria com a 
Associação dos Maracatus Nação de Pernambuco –
AMANPE.

Desfiles, apresentações e concurso de 
agremiações de Caboclinhos no carnaval são 
financiados anualmente pela Prefeitura do 
Recife e pelo Governo do estado.



Evento realizado pelo IPHAN-PE em parceria com a 
Prefeitura do Recife, O Instituto Brasileiro de Museus 
– IBRAM e o Fórum de Políticas Públicas para a 
Capoeira com o objetivo de discutir os eixos da 
política de salvaguarda proposta pelo IPHAN.

Cadastro Nacional da Capoeira: ação do IPHAN de 
mapeamento e cadastro de Mestres, Mestras, 
praticantes, grupos e pesquisadores de Capoeira no 
Brasil.
Fonte: http://www.capoeira.gov.br/

http://www.capoeira.gov.br/


Feira de Guloseimas (2008): ação de salvaguarda da
Feira de Caruaru em parceria entre o IPHAN-PE e a
Prefeitura de Caruaru

Gestão da Feira é feita pela Prefeitura 

de Caruaru, em articulação e parceria 

com outras instituições.



Projeto Caravana do Patrimônio Imaterial

• Difusão da política de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial para gestores de cultura e patrimônio nos 
municípios de Pernambuco.

• Abranger 68 municípios das quatro Macrorregiões do Estado, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura.

• Realizar formação sobre a política de patrimônio imaterial junto a Secretários e gestores públicos municipais 
de cultura e/ou patrimônio cultural.

• Mobilizar gestores públicos municipais para a realização de ações de identificação, reconhecimento e 
salvaguarda do patrimônio imaterial do Estado.

• Sensibilizar gestores públicos municipais para a mobilização de grupos de bens culturais Registrados ou em 
processo de reconhecimento como patrimônio cultural.

• Discutir as políticas públicas municipais de fomento à cultura popular e ao patrimônio imaterial de 
Pernambuco.

• Estabelecer parcerias entre as entidades federal, estadual e municipais de cultura para a divulgação e o 
fomento do patrimônio imaterial do Estado.

• Estabelecer parcerias entre as entidades federal, estadual e municipais de cultura para a valorização dos 
bens registrados em Pernambuco e de seus detentores.



• Primeira caravana: dezembro de 2017. Público-alvo: gestores 
municipais de cultura dos municípios da RMR.

• Próximas caravanas:

• Nazaré da Mata: abrangência – Zona da Mata; data prevista – 25 de 
abril de 2018.

• Arcoverde: abrangência – Sertão; data prevista – 23 de maio de 2018.

• Caruaru: abrangência – Agreste; data prevista – 25 de julho de 2018.



UNESCO

• É imperativo integrar sistematicamente as especificidades culturais
na concepção, na medida e na prática do desenvolvimento, já que
isso garante o envolvimento de populações locais e o resultado
satisfatório dos esforços para se atingir o desenvolvimento.

• O turismo sustentável, as indústrias culturais e criativas, bem como a
revitalização urbana baseada em seu patrimônio são poderosos
subsetores econômicos que geram empregos , estimulam o
desenvolvimento local e incentivam a criatividade.



OBRIGADA !


