
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA
PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

POLÍTICA CULTURAL E PATRIMONIALIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA – 
RECIFE/PE: O DESAFIO DA APLICABILIDADE

ANA PAULA BARRADAS MARANHÃO

RECIFE 

2011



Maranhão, Ana Paula Barradas 
      Política cultural e patrimonialização da Casa da 
Cultura-Recife/PE: o desafio da aplicabilidade / Ana 
Paula Barradas Maranhão. - Recife : O Autor, 2011. 

      222 folhas : fig., graf., abrev. e siglas. 
 
      Orientador: Profª. Drª Sylvana Maria Brandão de 
Aguiar 
      Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CCSA. Administração, 2011. 
 
      Inclui bibliografia, apêndices e anexos. 
 
      1. Patrimonialização.  2. Políticas culturais.  3. 
Casa da cultura.  4. Identidade.  5.  Memória.  I. 
Aguiar, Sylvana Maria Brandão de (Orientador).  II. 
Título. 
 
    658        CDD (22.ed.)           UFPE/CSA  103 - 2011  

 
 
 
 
 
 



ANA PAULA BARRADAS MARANHÃO

POLÍTICA CULTURAL E PATRIMONIALIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA – 
RECIFE/PE: O DESAFIO DA APLICABILIDADE

Dissertação  submetida  à  aprovação,  enquanto 
requisito parcial para obtenção do grau de Mestre 
em Gestão Pública. 
Orientador:  Professora  Doutora  Sylvana  Maria 
Brandão de Aguiar
Co-Orientador: Professor  Doutor  Alfredo  de 
Oliveira Moraes

Recife, Agosto de 2011



Dedico esta obra:

Aos meus exemplos de vida, meus pais Ana Lúcia Barradas e Silvio Maranhão, que 

sempre estiveram presentes nos momentos de sucesso e conquista e nas ocasiões 

de fracasso, onde sempre encontrei consolo e segurança para me reerguer e seguir 

em frente.



AGRADECIMENTOS

À Faculdade Frassinetti do Recife, na representação da sua diretora Ir. Maria 

das  Graças  Soares  da  Costa,  pelo  carinho,  apoio  e  por  acreditarem  em  meu 

potencial profissional.

À  Professora  Dra.  Sylvana  Maria  Brandão  de  Aguiar,  orientadora  desta 

dissertação, por todo empenho, sabedoria, amizade e acolhimento neste momento 

de extrema tensão.

À minha família, que sempre me deram incentivo, amor e força.

À Kátia  Meneses,  que,  com sua  amizade,  continuamente,  esteve  ao  meu 

lado, aconselhando-me e incentivando-me com carinho e dedicação.

À  Ivânia  Porto  e  Nyadja  Menezes,  por  estes  maravilhosos  dois  anos  de 

convivência.

À secretaria  do  Mestrado em Gestão Pública  da  Universidade Federal  de 

Pernambuco,  composta  por  Deise  Albuquerque,  Edson  Araújo,  Everton  Gomes, 

Lilian Gomes e Michelle Siqueira, por terem, ao longo destes dois anos de convívio, 

me auxiliado de forma prestativa e competente.

Aos entrevistados Sra. Adriana Martins, Sr. Agostinho Daciel dos Santos, Sr. 

Célio Pontes e a todos os turistas, lojistas, transeuntes e funcionários da Casa da 

Cultura, por contribuírem de forma efetiva na elaboração desta dissertação.

À minha ex-estagiária Rosemary Sanay pelo auxílio na coleta de dados.

A todos que contribuíram de forma direta e indireta  para realização dessa 

dissertação.



RESUMO

Esta dissertação tem como eixo a investigação do processo de patrimonialização e 

as  políticas  culturais  da  Casa  da  Cultura,  localizada  na  cidade  do  Recife.  Sua 

administração  é  exercida  pela  Fundação  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  de 

Pernambuco.  Cabe  registrar  o  ineditismo  deste  trabalho,  pois,  até  onde  foi 

pesquisado, nada foi encontrado acerca de análises acadêmicas, sob o prisma da 

Gestão  Pública.  Do  ponto  de  vista  teórico  sobre  patrimônio,  foram  basilares  as 

concepções de Barreto (2000), Choay (2006), Fonseca (2005) e Funari & Pelegrini 

(2009);  quanto à historicidade do processo de patrimonialização: Choay (2006) e 

Fonseca (2005);  para  compreensão e  sistematização do levantamento  dos bens 

patrimonializados  no  Brasil:  Fonseca  (2005)  e  IPHAN (2009);  para  as  reflexões 

sobre  os  siguinificados  de  identidade  e  memória:  Burity  (2002),  Castells  (2002), 

Funari & Pinsky (2002), Geertz (1989), Le Goff (2003) e Montenegro (1992); sobre 

educação e educação patrimonial: Brandão (1995), Freire (2003) e Horta, Grunberg 

e Monteiro (1999); para o entendimento das políticas culturais: Brant (2009), Brasil 

(2007),  Calabre  (2010)  e  FUNDARPE  (2010).  Sobre  o  surgimento  das  prisões 

modernas, tanto na América Latina como no Brasil: Maia (2009), Misciasci (2010) e 

Perrot (1988) e Aguirre (2009); sobre a casa de Detenção do Recife: FUNDARPE 

(2010).  Metodologicamente,  a  dissertação  está  embasada  na  taxionomia 

apresentada por Vergara (2000). Quanto aos fins, ela é exploratória e descritiva e, 

quanto  aos  meios,  é  bibliográfica,  documental  e  de  campo.  Os  diversos  atores 

envolvidos  neste  processo  foram  entrevistados  e  questionados  como  a  esfera 

pública  “vende”  a  Casa  da  Cultura  e  como  os  turistas,  os  comerciantes  e  a 

comunidade  local  “veem”  a  mesma.  Os  resultados  comprovam  que  a  Casa  da 

Cultura é vista como um centro de venda de artesanatos (que provém das mais 

diversas  regiões),  ou  seja,  nem  o  artesanato  vendido  é  em  sua  totalidade 

pernambucano.  No  decorrer  do  processo  de  investigação,  foram  analisadas  e 

confrontadas as proposições da FUNDARPE e a sua atuação prática, com relação 

ao bem cultural e foi constatado que esta política não está sendo posta em prática 

na Casa da Cultura. 

Palavras-chaves: Patrimonialização, Políticas Culturais, Casa da Cultura, Identidade, 

Memória.



RESUMEN

Esta tesis  tiene como eje la investigación del proceso de patrimonialización y las 

políticas culturales de la Casa de la Cultura, ubicada en la ciudad del Recife. Su 

administración es ejercida por la Fundación del Patrimonio Histórico y Artístico de 

Pernambuco. Es importante registrar el ineditismo de este trabajo, pues hasta donde 

fue investigado nada fue encontrado acerca de análisis académicos, bajo el prisma 

de la Gestión Pública. Del punto de vista teórico sobre el patrimonio fueron basilares 

las  concepciones  de  Barreto(2000),  Choay  (2006),  Fonseca  (2005)  y  Funari  & 

Pelegrini  (2009);  cuánto  la  historicidad  del  proceso  de  patrimonialización:  Choay 

(2006) y Fonseca (2005); en el levantamiento de los bienes patrimonializados en 

Brasil: Fonseca(2005) e IPHAN (2009); para las reflexiones sobre los siguinificados 

de  identidad  y  memoria:  Burity  (2002),  Castells  (2002),  Funari  &  Pinsky  (2002), 

Geertz  (1989),  Le  Goff  (2003)  y  Montenegro  (1992);  acerca  de  educación  y 

educación patrimonial: Brandão (1995), Freire (2003) y Horta, Grunberg y Monteiro 

(1999).  Para la comprensión de las políticas culturales: Brant (2009), Brasil (2007), 

Calabre  (2010)  y  FUNDARPE  (2010).  cuanto  el  surgimento  de  las  prisiones 

modernas, tanto en América Latina como en Brasil: Maia (2009),  Misciasci (2010), 

Perrot  (1988)  y  Aguirre  (2009);  acerca  de  la  Casa  de  detención  del  Recife: 

FUNDARPE  (2010).  Metodológicamente,  la  tesis  está  basada  en  la  taxonomia 

presentada por Vergara (2000). En cuanto a los fines  es exploratoria y descriptiva, y 

en  cuanto  a  los  medios  es  bibliográfica,  documental  y  de  campo.  Los  diversos 

actores  envueltos  en  este  proceso fueron entrevistados  y  cuestionados como la 

esfera pública “vende” la Casa de la Cultura y como los turistas, los comerciantes y 

la comunidad local “ven” la misma. Los resultados comprueban que la Casa de la 

Cultura es vista como un centro de venta de artesanías (que provienen de las más 

diversas regiones), o sea, ni la artesanía vendida es en su totalidad pernambucana. 

En el transcurrir del proceso de investigación, fueron analizadas y confrontadas las 

proposiciones de la FUNDARPE y su actuación práctica, con relación al bien cultural 

y fue constatado que esta política no está siendo puesta en práctica en la Casa de la 

Cultura.

Palabras  Clave:  Patrimonialización,  Políticas  Culturales,  Casa  de  la  Cultura, 

Identidad y Memoria.
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INTRODUÇÃO

A pesquisa, independentemente de que tipo seja, surge a partir de um 

problema, de uma inquietação do autor em relação a uma realidade. Vários pontos 

de interrogação levaram a autora, que possui trajetória acadêmica em Turismo e 

Patrimônio, a tecer dissertação acerca da Casa da Cultura.

O principal questionamento deste trabalho foi verificar a política cultural e 

de patrimonialização da Casa da Cultura e, através das pesquisas desenvolvidas, 

contribuir  para  uma melhoria  na  prestação dos serviços  oferecidos  pela  referida 

Casa, além de propor ações para que esta atue literalmente como uma “casa de 

cultura”, e não apenas como um espaço disponível para compra de artesanatos da 

região.

Nesse sentido, em debate atual sobre a questão da patrimonialização, a 

FUNDARPE entende que:

Cabe  às  instituições  criadas  pelos  governos  federal,  estadual  e 
municipal,  democraticamente  eleitos  como  responsáveis  pela 
salvaguarda desses bens, corresponderem às expectativas no que 
tange  ao  cumprimento  dessa  grande  tarefa.  Cabe  também  aos 
pernambucanos  e  pernambucanizados,  donos  e  criadores  de 
tamanha riqueza, ficar atentos para reconhecer, valorizar, registrar, 
fiscalizar e defender seus patrimônios, recusando a padronização e 
se orgulhando sempre de sua identidade cultural (FUNDARPE,2009, 
p 5). 

Portanto,  é  fundamental  refletir  sobre  os  papéis  que  os  espaços 

destinados  à  salvaguarda  da  história  e  cultura  podem  ter  na  sociedade.  É 

importante, ainda, enfatizar que, com a preservação do patrimônio, seja ele, material 

ou imaterial, tem-se a capacidade do desenvolvimento do sentimento de identidade 

e cidadania.

A  Fundação  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  de  Pernambuco  – 

FUNDARPE - é o órgão executor da política cultural do Estado, em todas as suas 

dimensões. Ela possui, como objetivo principal, a promoção, o apoio, o incentivo, a 

preservação e a difusão das identidades e produções culturais de Pernambuco de 

forma estruturadora e sistêmica, focada na inclusão social,  na universalização do 

acesso, na diversidade  cultural, na universalização do acesso, na diversidade

.
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cultural, na interiorização das ações e no desenvolvimento regional integrado. É de 

fundamental importância a confirmação ou não de ser esse objetivo atendido, o que 

poderá ser evidenciado ao longo deste trabalho.

No  decorrer  do  processo  de  investigação,  foram  analisadas  e 

confrontadas as proposições do referido órgão e a sua atuação prática.  No que 

tange à relação com o bem cultural Casa da Cultura, tornou-se necessário constatar 

como a política cultural está sendo aplicada.

Vale registrar a importância deste estudo para a academia, uma vez que 

não foi encontrado nenhum trabalho com esta abordagem e reflexão. Considera-se, 

assim, a relevância deste estudo a partir da análise realizada sobre os resultados, 

que servirão de reflexão para gestores públicos (responsáveis  pelas políticas de 

patrimonialização e políticas culturais), bem como para a comunidade educacional e 

para a sociedade em geral, no sentido de trazer contribuições para a ponderação de 

suas práticas na gestão cultural.

Diante da relevância do tema, a dissertação teve como objetivos:

• Elaborar  reflexões  teóricas  e  metodológicas  acerca  do  que  são: 

patrimonialização, políticas culturais, educação, identidade e memória;

• Expor  o  processo  de  patrimonialização  no  mundo  e  no  Brasil, 

enfocando a cidade do Recife;

• Verificar como foi executado o processo de patrimonialização da Casa 

da  Cultura  e  realizar  um  estudo  diagnóstico  de  como  está  sendo  ofertado  à 

população e aos turistas este bem histórico-cultural da cidade do Recife;

• Averiguar se a política cultural proposta pelo órgão responsável pela 

sua salvaguarda é condizente com a realidade do local;

• Propor estratégias para uma melhor aplicação da política cultural na 

Casa da Cultura.

Quanto à metodologia adotada, a presente pesquisa  foi  embasada por 

fontes  bibliográficas,  que  contemplaram  aspectos  conceituais  e  pesquisas 

disponíveis em literatura, documentos e pesquisa de campo. Nesse último aspecto, 

foram  utilizadas  entrevistas  semi-estruturadas  e  questionários,  com  o  intuito  de 

analisar o atual funcionamento da Casa da Cultura.

Em relação ao quadro teórico, a dissertação foi baseada nos seguintes 

autores: para as concepções sobre o patrimônio, a dissertação foi  embasada em 
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Barreto (2000), Choay (2006), Fonseca (2005) e Funari & Pelegrini (2009). Quanto 

ao histórico do processo de patrimonialização, em Choay (2006) e Fonseca (2005). 

No  levantamento  dos  bens  patrimonializados  no  Brasil,  buscou-se  o  apoio 

bibliográfico  em  Fonseca  (2005)  e  IPHAN  (2009).  No  tocante  à  identidade  e 

memória, fundamentou-se em Burity (2002), Castells (2002), Funari & Pinsky (2002), 

Geertz (1989), Le Goff (2003) e Montenegro (1992).

No que tange à educação e educação patrimonial, a presente pesquisa foi 

embasada em Brandão (1995), Freire (2003) e Horta, Grunberg e Monteiro (1999). 

Nas políticas culturais, em Brant (2009), Brasil (2007), Calabre (2010) e FUNDARPE 

(2010). Quanto ao surgimento das prisões, foi  importante a contribuição de Maia 

(2009),  Misciasci  (2010)  e  Perrot  (1988).  Por  fim,  no item relativo  às prisões na 

América Latina, foi essencial Aguirre (2009) e, sobre a casa de detenção do Recife, 

a FUNDARPE (2010) teve um aspecto importante na concepção deste trabalho.

A dissertação Política cultural e patrimonialização da Casa da Cultura – 

Recife/PE: o desafio da aplicabilidade foi estruturada em cinco capítulos. O primeiro, 

denominado Concepções sobre Patrimônio, destinou-se a tecer discussões acerca 

da concepção da palavra patrimônio, bem como analisar o processo histórico da 

patrimonialização  no  contexto  mundial,  realizar  uma  cronologia  da  política  de 

preservação no Brasil e proceder a um levantamento dos bens patrimonializados no 

Brasil, além de fazer algumas reflexões sobre identidade, memória e educação. 

No segundo capítulo, intitulado Políticas Culturais, foram fornecidos dados 

acerca das políticas culturais brasileiras em nível nacional, através do entendimento 

do documento Federal Política Cultural no Brasil, 2002- 2006: acompanhamento e 

análise. Também, procedeu-se a uma análise a respeito do diagnóstico da política 

pública de cultura em Pernambuco- Plano de Gestão da FUNDARPE 2007- 2010.

Coube ao terceiro capítulo o enfoque sobre o surgimento das prisões no 

ocidente, assim como foi possível apresentar o surgimento das prisões, a história 

das prisões na América Latina e a história do objeto de estudo a Casa de Detenção 

do Recife- atual Casa da Cultura.

No  quarto  capítulo,  denominado  Casa  da  Cultura:  diálogos  e 

heteroglossia, apresentou-se um relatório completo dos dados colhidos em campo, 

através da transcrição de entrevistas, apuração dos dados dos questionários e o 

diagnóstico da realidade atual.
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Por fim, o quinto capítulo, designado Espaço cultural Casa da Cultura, foi 

destinado à realização de propostas de ações para otimizar o espaço da Casa da 

Cultura. Assim, foi indicado o projeto Espaço Cultural Casa da Cultura. 

Diante do exposto, partindo do princípio que nenhuma obra está acabada, 

apresentando-se,  em  conseguinte,  como  processo  de  eterna  construção,  a 

dissertação apresentada sugere a elaboração de novas pesquisas sobre patrimônio, 

por seu contexto multidisciplinar, contando com várias áreas de interesse, tais como 

a gestão pública, administração, história, educação, antropologia, ciências sociais e 

turismo. 



CAPÍTULO I – CONCEPÇÕES SOBRE PATRIMÔNIO

Elaborar  algumas  reflexões  acerca  da  palavra  patrimônio  permite  o 

entendimento da vida em sociedade. A palavra está enraizada no cotidiano, seja ao 

ouvir  falar  em  patrimônio  familiar,  financeiro,  imobiliário,  cultural,  histórico  ou 

artístico.

As origens. Patrimônio é uma palavra de origem latina, patrimonium, 
que se referia, entre os antigos romanos, a tudo o que pertencia ao 
pai, pater ou pater famílias, pai de família. A semelhança dos termos 
– pater, patrimonium, família – porém esconde diferenças profundas 
nos significados, já que a sociedade romana era diversa da nossa. A 
família  compreendia  tudo  que  estava  sob  o  domínio  do  senhor, 
inclusive a mulher e os filhos,  mas também os escravos, os bens 
móveis  e  imóveis,  até  mesmo  os  animais.  Isso  tudo  era  o 
patrimonium,  tudo  que  podia  ser  legado  em  testamento,  sem 
executar,  portanto  as  próprias  pessoas  (FUNARI  &  PELEGRINI, 
2009, pg. 10-11).

O patrimônio pode ser conceituado como um bem natural, artificial (móvel 

ou imóvel) e imaterial, uma vez que apresenta um amplo significado e importância 

para  a  população local  ou  para  uma nação.  Esse significado pode ser  artístico, 

cultural, religioso, entre outros. Eles representam uma importante fonte de pesquisa 

e é fundamental  sua preservação por serem relatos importantes de outrora. São 

caracterizados pela heterogeneidade, valor e atributos culturalmente relevantes.

Ao se referir ao termo patrimônio, tem-se como princípio de sua noção, 

assim como a ideia de nação, durante a Revolução Francesa. Estes são uma forma 

de representação da construção simbólica de uma nação. 

Conforme a  Carta  de  Veneza,  art.  7,  o  patrimônio  forma a  expressão 

cultural de uma sociedade e se reflete numa diversidade de formas e maneiras. O 

folclore,  a literatura, as festas e tradições regionais,  assim também a construção 

civil, seja pública ou privada, destinada tanto ao trabalho quanto à moradia, de ricos 

ou de pobres, são referências materiais na identidade cultural de uma localidade, de 

uma nação, e se revestem da função de monumento insuperável da história de que 

é testemunho e do momento que o situa.

Em  primeiro  lugar,  o  que  se  deve  entender  por  monumento?  O 
sentido original do termo é do latim monumentum,  que por sua vez 
deriva de  monare  (“advertir, lembrar”), aquilo que traz à lembrança 
alguma coisa. A natureza afetiva do seu propósito é essencial: não 



22

se trata de apresentar, de dar informação neutra, mas de tocar, pela 
emoção, uma memória viva (CHOAY, 2006, pg. 17).

A convenção  do  Patrimônio  Mundial  da  UNESCO,  em 1972,  define  o 

patrimônio cultural (BARRETTO, 2000, p.14), abarcando os seguintes aspectos:

• Monumentos: obras de arquitetura, escultura e pinturas monumentais, 

elementos  ou  estruturas  de  natureza  arqueológica,  inscrições,  cavernas  e 

combinações, dessas que tenham um valor de relevância universal do ponto de vista 

da história, da arte ou das ciências;

• Conjuntos  de  edificações:  conjuntos  de  edificações  separados  ou 

conectados,  os  quais,  por  sua  arquitetura,  homogeneidade  ou  localização  na 

paisagem, sejam de relevância universal do ponto de vista da história, da arte ou 

das ciências;

• Sítios:  obras feitas pelo homem ou pela natureza e pelo homem em 

conjunto,  e  áreas  que  incluem  sítios  arqueológicos  que  sejam  de  relevância 

universal do ponto de vista da história, da estética, da etnologia.

O patrimônio cultural refere-se à ação e à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, tais como:

1) Formas de expressão;

2) modos de criar, fazer, viver;

3) criações científicas, artísticas e tecnológicas;

4) obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 

às manifestações artísticas e culturais;

5) conjuntos  urbanos  e  sítios  de  valor  histórico,  paisagístico,  artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Ao entendimento de Riegl (1989, p.  35), a construção de monumentos 

refere-se a “uma obra criada pela mão do homem e edificada com o objetivo preciso 

de  conservar  sempre  presente  e  viva  na  consciência  de  gerações  futuras  a 

lembrança de uma ação ou de um destino”.

Esses  bens  materiais  e  imateriais  que  formam  o  patrimônio  cultural 

brasileiro são, portanto, os modos específicos de criar e fazer (as descobertas e os 

processo  genuínos  na  ciência,  nas  artes  e  na  tecnologia);  as  construções 

referenciais  e  exemplares  da  tradição  brasileira,  incluindo  bens  imóveis  (igrejas, 
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casas, praças, conjuntos urbanos) e bens móveis (obras de arte ou artesanato); as 

criações imateriais, como literatura e a música; as expressões e os modos de viver, 

como a linguagem e os costumes; os locais dotados de expressivo valor para a 

história,  a  arqueologia,  a  paleontologia  e  a  ciência  em  geral,  assim  como  as 

paisagens e  as  áreas de  proteção ecológica  da  fauna e da  flora. Para  maiores 

esclarecimentos sobre o tema, é de importância fundamental o acesso a biblioteca 

do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional.

De  acordo  com  Fonseca  (2005),  a  noção  de  patrimônio  histórico  e 

artístico nacional é referida pela primeira vez no Brasil, não obrigatoriamente com 

esta denominação, na Constituição de 1934, que se refere como sendo um objeto de 

proteção obrigatória por parte do poder público.

A noção de patrimônio foi inserida, de acordo com Fonseca (2005, p. 59), 

no projeto mais amplo da identidade nacional, e passou a servir ao processo de 

consolidação dos Estados-nações modernos. Nesse sentido, vinha cumprir inúmeras 

funções simbólicas:

1) Reforçar a noção de cidadania, na medida em que são identificados, 

no espaço público, bens que não são de exclusiva posse privada, mas propriedade 

de todos os cidadãos, a serem utilizados em nome do interesse público. Nesse 

caso, o Estado atua como guardião e gestor desses bens;

2) Ao partir  da identificação,  nos limites do Estado nacional,  de bens 

representativos da nação – demarcando-a no tempo e no espaço – a noção de 

patrimônio contribui para objetivar, tornar visível e real essa entidade ideal que é a 

nação, simbolizada também por obras criadas expressamente com essa finalidade 

(bandeiras, hinos, calendário, alegorias e mesmo obras de artistas plásticos). Há a 

necessidade de proteger esse patrimônio comum, como reforço à coesão nacional;

3) Os  bens  patrimoniais,  caracterizados  desde  o  início  por  sua 

heterogeneidade,  funcionam  como  documentos,  como  provas  materiais  das 

versões oficiais da história nacional, que constrói o mito de origem da nação, e uma 

versão da ocupação do território, visando a legitimar o poder atual; 

4) A conservação desses bens – onerosa, complexa e frequentemente 

contrária a outros interesses públicos e privados – é justificada por seu alcance 

pedagógico a serviço dos cidadãos. 
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Fonseca  (2005)  relata  que  os  patrimônios  nacionais  tem  um  alcance 

limitado, visto que se dirigem a setores ou grupos particulares, mas também a toda a 

sociedade nacional, com um campo bastante restrito de uma política conduzida por 

intelectuais  com respectivas  especializações.  Os  intelectuais  envolvidos  fazem o 

papel de mediadores simbólicos e, em geral, são eles que conduzem as políticas de 

preservação.

Conforme  o  IPHAN  (2010),  a  reunião  de  três  fatores  específicos  é 

indispensável para a elaboração do quadro evolutivo do conceito de patrimônio no 

Brasil. São eles: a Semana de Arte de 1922, o Estado Novo e a criação do Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

É importante salientar que, a esses acontecimentos históricos e políticos, 

deve ser agregada a participação efetiva de intelectuais de grande expressão na 

política, tais  como Rodrigo  Melo  Franco  de  Andrade,  Mário  de  Andrade,  Carlos 

Drummond  de  Andrade,  Gustavo  Capanema,  entre  outros.  Pode-se  afirmar  que 

estes fatores políticos e históricos foram fundamentais para a formação do conceito 

de patrimônio.

Atualmente, existe uma preocupação, ainda que mínima, em preservar tal 

patrimônio. Deve-se evidenciar, todavia, que, se comparado a outrora, é um grande 

passo dado em favor dos bens culturais.

Preservar não é só guardar uma coisa, um objeto, uma construção, 
um miolo histórico de uma grande cidade velha. Preservar também é 
gravar depoimentos, sons, músicas populares e eruditas. Preservar é 
manter vivo, mesmo que alterados, usos e costumes populares. É 
fazer também levantamentos, levantamentos de qualquer natureza, 
de  sítios  variados,  de  cidades,  de  bairros,  de  quarteirões 
significativos  dentro  do  contexto  urbano.  É fazer  levantamento  de 
construções,  especialmente  aquelas  sabidamente  condenadas  ao 
desaparecimento  decorrente  da  especulação  imobiliária  (LEMOS, 
1987, p.29).

Em nível mundial, a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Cultura,  Ciência  e  Educação)  é  o  órgão responsável  pela  definição de regras  e 

proteção do patrimônio histórico e cultural da humanidade.

No Brasil, os órgãos responsáveis pela proteção do patrimônio são: em 

nível federal, o IPHAN, que atua na gestão, proteção e preservação do patrimônio 

histórico  e  artístico  nacional;  em  nível  estadual,  a  FUNDARPE,  que  é  o  órgão 

executor  da  política  cultural  do  Estado  de  Pernambuco,  em  todas  as  suas 

dimensões e expressões. E, por fim, em nível municipal, a Secretária de Cultura do 
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Recife, que tem por princípio definir e implementar políticas e ações culturais, assim 

como restaurar e preservar os bens culturais pertencentes ao patrimônio histórico e 

cultural recifense. 

1.1  Análise  e  exposição  do  processo  histórico  de  patrimonialização  no 

contexto mundial

De acordo com Choay (2006), na época medieval, compreendida entre os 

séculos XII-XIII, os patrimônios Grego e Romano foram deteriorados ou destruídos. 

Todavia,  os  templos,  que  eram  utilizados  pelos  papas,  foram  conservados.  Na 

Antiguidade, os bens não ofereciam nenhuma simbologia em termos de “monumento 

histórico”,  sendo,  portanto,  reaproveitados  para  novas  construções.  Porém,  no 

decorrer dos séculos, as obras de arte greco-romanas começaram a ser alvo de 

colecionadores e admiradores de arte, que compram os objetos com a finalidade de 

ornamentação de suas casas.

Entre  os  bens  incomensuráveis  e  heterogêneos  do  patrimônio 
histórico, escolho como categoria exemplar aquele que se relaciona 
mais  diretamente  com  a  vida  de  todos,  o  patrimônio  histórico 
representado  pelas  edificações.  Em  outros  tempos  falaríamos 
monumentos históricos, mas as duas expressões não são sinônimo 
(CHOAY, 2006, pg. 12).

Para Choay (2006), no período compreendido entre os séculos XIV e XV, 

conhecido também como época renascentista, a igreja fez-se presente, aproveitando 

a arquitetura clássica para sua utilização como símbolo de um passado glorioso. 

Portanto, nesse período, os papas incentivaram e protegeram as construções mais 

antigas,  repreendendo  de  forma  dura  aqueles  que  desejavam  destruir  essas 

construções.  Além  da  proteção,  os  papas  restauraram  cidades  abandonadas 

(Gregas  e  Romanas),  deixando  de  pé  apenas  aquelas  construções  tidas  como 

clássicas. As igrejas são adornadas, atualmente, com peças de arte e mármore.

Em uma Europa coberta de monumentos e edifícios públicos pela 
colonização  romana,  esses  séculos  causaram  uma  terrível 
destruição.  Dois  fatores  principais  levaram  a  isso.  De  um lado  o 
proselitismo  cristão.  De  outro,  a  indiferença  em  relação  aos 
monumentos  que  haviam  perdido  seu  sentido  e  seu  uso,  a 
insegurança e a miséria (CHOAY, 2006, pg. 35).
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A progressiva extinção da função memorial  do monumento certamente 

tem  muitas  causas.  A  primeira  refere-se  à  importância  crescente  atribuída  ao 

conceito de arte nas sociedades ocidentais e da época do renascimento. A segunda 

causa  reside  no  desenvolvimento,  aperfeiçoamento  e  difusão  das  memórias 

artificiais.

Ainda  segundo  Choay  (2006),  nos  séculos  XVI  e  XVII,  foi  latente  a 

presença  dos  antiquários  (estudiosos  e  amantes  da  arte  da  antiguidade,  sem 

restrição a apenas objetos clássicos).  Negando o momento gótico que a França 

passava e estudando a partir da comparação, acreditavam apenas no que viam. O 

gótico  (belíssima estrutura,  mas com acabamentos  mal  feitos)  era valorizado na 

Inglaterra  e  se  destacava  o  estilo  Italiano,  apesar  de  ser  um estilo  evitado  por 

alguns. Período também dedicado ao Iluminismo, que observava nos bens tanto a 

originalidade da arte, como a beleza estética e o valor material.

Foi iniciado, durante o período dos séculos XVII e XVIII, uma sucessão de 

práticas de restauração, mas com a substituição das pessoas consideradas “antigas 

e gastas”, o qual foi gerado um mal estar e críticas, apesar de poucos conservarem 

a arte em seus locais de origem. Foi época do início do processo de modernização 

com  o  arquiteto  Pierre  Patt,  no  qual  as  coleções  de  arte  e  arquitetura  foram 

depositadas em um galpão.

Para Fonseca (2005), com a chegada da Revolução Francesa, surgiu a 

preocupação com a proteção dos monumentos edificados, buscando mantê-los fiel a 

sua representação e em seus mesmos lugares de construção:

A noção de patrimônio é, portanto, datada, produzida, assim como a 
idéia  de  nação,  no  final  do  século  XVIII,  durante  a  Revolução 
Francesa,  e  foi  precedida  na  civilização  ocidental,  pela 
autonomização  das noções  de arte  e  de história.  O histórico  e  o 
artístico  assumem,  nesse  caso,  uma  dimensão  instrumental,  e 
passam a ser  utilizados  na  construção  de uma representação  de 
nação.  Já  dizia  Guizot,  no  século  XIX,  que  o  solo  da  França  é 
simbolizado por seus monumentos (FONSECA,  2005, pg. 35).

Ainda  conforme  Fonseca  (2005),  com  tudo  isso,  surgiu  na  França  a 

denominação tombamento e seus desdobramentos. Tombamento de bens móveis 

(inicialmente  coleções  particulares  e  posteriormente  passam para  os  museus)  e 

imóveis  (enviados  ao  museu  do  monumento  da  França)  da  igreja  e  dos  mais 

abastados (aqueles que possuíam coleções particulares), que passaram a pertencer 
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à  nação.  Interessada  na  proteção  do  patrimônio  francês,  foi  elaborada  uma  lei 

proibindo qualquer forma de depredação.

Infelizmente, essa lei não conseguiu proteger os monumentos por muito 

tempo, pois, com a Revolução iniciada houve um onda de vandalismo e destruição. 

Com a vitória na Revolução, os bens feudais, monárquicos e os da igreja foram 

eliminados para “apagar”  o passado e iniciar  uma nova história.  Pode-se dizer, 

assim, que,  com esta vitória,  todos os bens da  igreja,  monarquia e  feudalismo 

tiveram seu fim, para “aniquilar” o passado francês. 

A  expressão  monumento  histórico  só  entrou  nos  dicionários 
franceses na segunda metade do século XIX. Seu uso, contudo, já se 
difundira desde o começo do século e fora consagrado por Guizot, 
quando recém nomeado Ministro do Interior, em 1830, criou o cargo 
de  Inspetor  dos  Monumentos  Históricos.  Devemos  porém  recuar 
ainda  mais  no  tempo.  A  expressão  apareceu  já  em  1790,  no 
momento em que, no contexto da Revolução Francesa, elaboram-se 
o conceito de monumento histórico e os instrumentos de preservação 
(museus,  inventários,  tombamento,  reutilização)  a  ele  associado 
(CHOAY, 2006, pg. 28).

Podem ser  apontados,  como principais  marcos  históricos,  de  acordo 

com o entendimento de Choay (2006, p. 11-29):

1790-1795 Atribuído  o  conjunto  de  documentos,  com  a  finalidade  de 
conservar e proteger os monumentos históricos

1791 Os decretos são constituídos com a finalidade de acabar com as 
depredações de bens históricos

1792 Elaboração  da  Comissão  Provisória  de  Artes,  que  proíbe, 
independentemente do motivo, a depredação e destruição das 
obras de arte.

1789 É realizado um dos primeiros atos jurídicos para colocar os bens 
do clero “à disposição da nação”.

1820-1960 Com a  Revolução  Industrial  e  seus  desdobramentos,  as  leis 
para a proteção do patrimônio são aceleradas.

1830 Para a proteção do patrimônio, são criados os Inspetores dos 
Monumentos Históricos.

1837 Separação  dos  monumentos  em  Antiguidade,  Idade  Média  e 
castelos, além da criação da primeira Comissão de Monumentos 
Históricos da França.

Nos séculos XIX e XX, as cidades não haviam sido projetadas pensando 

que elas seriam tornadas históricas, com a evolução dos anos. Os monumentos 

eram vistos apenas pelo aspecto isolado. A modernidade faz com que avenidas e 
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construções  de  grande  porte  só  salvem  os  monumentos  históricos  mais 

importantes da destruição.

1.2. Cronologia da política de preservação no Brasil1

1936 Mário  de  Andrade  elabora,  por  encomenda  do  Ministro  Gustavo 
Capanema, anteprojeto para criação de um serviço federal de proteção 
ao patrimônio. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN) começa a funcionar em caráter provisório, sob a direção de 
Rodrigo de Melo Franco de Andrade.

1937 Em 30 de novembro de 1937, é promulgado o Decreto-lei nº 25, que 
cria o SPHAN e regulamenta o instituto do tombamento.

1941 É promulgado o Decreto-lei nº 3.866, de 29 de novembro de 1941, que 
dispõe  sobre  o  cancelamento  do  tombamento  pelo  Presidente  da 
República.

1946 O  SPHAN  passa  a  denominar-se  Departamento  do  Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (DPHAN)

1961 É promulgada a lei nº 3.924, de 26 de setembro de 1961, que dispõe 
sobre a proteção aos monumentos arqueológicos e pré-históricos.

1967 Rodrigo Melo Franco de Andrade se aposenta, entregando a direção 
do SPHAN a Renato Soeiro.

1970 Realização  de  reunião  de  governantes  para  tratar  da  questão  do 
patrimônio  histórico  e  artístico  nacional,  além  da  elaboração  do 
documento Compromisso de Brasília. O DPHAN é transformado em 
Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN).

1971 Realização de reunião com governadores recém-empossados sobre o 
mesmo tema e elaboração do documento Compromisso Salvador

1973 Criação, junto à SEPLAN, do Programa de Reconstrução das Cidades 
Históricas (PCH).

1974 Início da gestão de Ney Braga no MEC.
1975 Elaboração,  no  MEC,  do  documento  Política  Nacional  de  Cultura. 

Criação  do  Centro  Nacional  de  Referência  Cultural  (CNRC). 
Promulgação da lei nº 6.292, de 15 de dezembro de 1975, que torna 
obrigatória  a  homologação pelo  Ministro  da Educação e Cultura de 
tombamentos e de cancelamentos realizados no âmbito do IPHAN.

1976 Aprovação do Regimento Interno do IPHAN. Renovação do convênio 
do CNRC.

1977 O PCH é estendido aos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio 
de Janeiro.

1 Texto originalmente publicado por FONSECA, Maria Cecília. O patrimônio em processo: trajetória da 
política federal de preservação no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005. Anexo I.
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1978 Início da gestão de Euro Brandão no MEC. Assinatura do termo aditivo 
ao convênio do CNRC.

1979 Início  da  gestão  de  Eduardo  Portella  no  MEC.  Aloísio  Magalhães 
assume  a  direção  do  IPHAN.  O  PCH  é  integrado  ao  IPHAN. 
Realização do Seminário de Ouro Preto,  que inaugura a prática de 
diálogo  com  as  populações  dos  Centros  Históricos  tombados. 
Realização  de  Seminário  na  Escola  Superior  de  Administração 
Fazendária (ESAF), em Brasília, reunindo funcionários do IPHAN, do 
PCH  e  do  CNRC.  Criação,  no  âmbito  do  MEC,  da  Secretaria  do 
Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional  (SPHAN)  e  da  Fundação 
Nacional pró-memória (FNPM).

1980 Aloísio Magalhães é nomeado secretário do SPHAN e presidente da 
FNPM. Aprovação do Estatuto da FNPM. A cidade de Ouro Preto é 
inscrita na lista do Patrimônio Cultural da Humanidade da UNESCO. 
Início da gestão de Rubem Ludwig no MEC.

1981 Criação  da  Secretaria  de  Cultura  (SEC)  do  MEC.  A  SPHAN  e  a 
Secretaria  de  Assuntos  Culturais  (SEAC)  transformam-se  em 
Subsecretarias.  Elaboração  em  Seminário  da  SEC,  do  documento 
Diretrizes para operacionalização da política cultural do MEC.

1982 Aloísio Magalhães morre em Veneza. Marcos Vinícius Vilaça assume a 
SEC.  Início  da  gestão  de  Esther  de  Figueiredo  Ferraz  no  MEC.  A 
cidade  de  Olinda  é  inscrita  na  lista  do  Patrimônio  Cultural  da 
Humanidade da UNESCO.

1983 Incorporação dos museus da Fundação Raymundo Ottoni de Castro 
Maia e do Museu de Biologia Melo Leitão à FNPM. As ruínas de São 
Miguel  das Missões são inscritas na lista  do Patrimônio Cultural  da 
Humanidade da UNESCO.

1984 Incorporação  da  Cinemateca  Brasileira  à  FNPM.  Incorporação  do 
Museu Lasar Segall à FNPM.

1985 Incorporação do Sítio Santo Antônio da Bica (de propriedade de Burle 
Marx) à FNPM. Extinção da SEC e criação do Ministério da Cultura 
(MinC), que é assumido por José Aparecido de Oliveira. Criação, no 
âmbito  do  MinC,  da  Secretaria  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico 
Nacional (SPHAN) e da Secretaria de Ação Cultural (SEAC). Ângelo 
Osvaldo  de  Araújo  Santos  assume  a  direção  da  SPHAN.  José 
Aparecido de Oliveira deixa o MinC para assumir o governo do Distrito 
Federal.  Elaboração  do  documento  Compromisso  cultural  da  Nova 
República. Aluísio Pimenta assume o MinC. Ricardo Cioglia assume a 
presidência da FNPM. Realização, em Brasília, de dois seminários no 
MinC, um com representantes da sociedade civil  e outro interno, de 
que  resulta  o  documento  Política  Cultural.  O  Centro  Histórico  de 
Salvador e o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas 
(MG), são inscritos na lista do Patrimônio Cultural da Humanidade da 
UNESCO.

1986 Início da gestão de Celso Furtado no MinC. Joaquim Falcão assume a 
presidência  da  FNPM.  Aprovação  da  Lei  Sarney.  Aprovação  dos 
estatutos  da  SPHAN e da FNPM.  O Parque  Nacional  de  Iguaçu  é 
inscrito na lista do Patrimônio Cultural da Humanidade da UNESCO.
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1987 Osvaldo José de Campos Melo é nomeado secretário da SPHAN e 
presidente da FNPM. O Plano Piloto de Brasília é inscrito na lista do 
Patrimônio Cultural da Humanidade da UNESCO.

1988 Promulgação da Constituição do Brasil, em que os artigos 215 e 216 
se referem especificamente à cultura.  Criação da Fundação Cultural 
Palmares. José Aparecido de Oliveira assume o MinC. Augusto Carlos 
da  Silva  Teles  é  nomeado  presidente  da  FNPM.  O  Conselho 
Consultivo da SPHAN passa a opinar também quanto ao arquivamento 
de processos de tombamento.

1989 Augusto Carlos da Silva Teles é nomeado secretário do IPHAN. Ítalo 
Campofiorito é nomeado secretário da SPHAN e presidente da FNPM.

1990 Extinção  do  MinC  e  criação  da  Secretaria  de  Cultura,  diretamente 
vinculada à presidência da República. Extinção da SPHAN e da FNPM 
e criação do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC). Extinção 
do  Conselho  Consultivo  do  SPHAN.  Ipojuca  Pontes  assume  a 
Secretaria  de  Cultura,  vinculada  à  presidência  da  República.  Lélia 
Coelho Frota assume a presidência do IBPC.

1991 Sérgio Paulo Rouanet assume a Secretaria da Cultura. Jayme Zettel 
assume a presidência do IBPC. Sanção da Lei Federal de Incentivo à 
Cultura (lei n° 8.313, de 23.12.1991).

1992 Redução do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Extinção da 
Secretaria da Cultura e recriação do Ministério da Cultura, assumindo 
por Antônio Houaiss.

1993 Jerônimo Moscardo assume o Ministério da Cultura. Francisco de Melo 
Franco assume a presidência da IBPC. Luis Roberto Nascimento Silva 
assume  o  Ministério  da  Cultura.  Glauco  Campello  assume  a 
presidência do IBPC.

1994 O IBPC volta a se chamar IPHAN.
1995 Francisco Weffort assume o Ministério da Cultura.
1996 Início da estruturação do Programa de revitalização de sítios urbanos 

através  da  recuperação  do  patrimônio  histórico  (futuro  Programa 
Monumenta), uma parceria entre o IPHAN e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID).

1997 Realização,  em  Fortaleza,  do  Seminário  Patrimônio  imaterial: 
estratégias  e  formas  de  proteção,  de  que  resultou  a  Carta  de 
Fortaleza. O Programa Monumenta é transferido para o Ministério da 
Cultura.

1998 Portaria do Ministro da Cultura cria Comissão e Grupo de Trabalho 
para  elaborar  proposta  de  acautelamento  do  patrimônio  cultural 
imaterial brasileiro.

1999 Criação,  no  âmbito  do  Ministério  da  Cultura,  da  Secretaria  de 
Patrimônio,  Museus  e  Artes  Plásticas,  assumida  por  Octavio  Elísio 
Alves de Brito. Carlos Henrique Heck assume a presidência do IPHAN.

2000 Edição do decreto presidencial n° 3.551, de 4 de agosto de 2000, que 
institui  o  registro  dos  bens  culturais  de  natureza  imaterial  e  cria  o 
Programa Nacional do Patrimônio Imaterial.
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2002 O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural aprova os registros do 
Ofício das Paneleiras de Goiabeiras (ES) e da arte gráfica Kusiwa, dos 
índios wajãpi (AM).

2003 Gilberto Gil assume o Ministério da Cultura. Márcio Meira assume a 
Secretaria de Patrimônio, Museus e Artes Plásticas do Ministério da 
Cultura.  Maria  Elisa  Costa  assume  a  presidência  do  IPHAN. 
Reestruturação do Ministério da Cultura e extinção da Secretaria de 
Patrimônio,  Museus  e  Artes  Plásticas.  Reestruturação  do  IPHAN  e 
criação do Departamento de Patrimônio Material, do Departamento de 
Patrimônio  Imaterial,  e  do  Departamento  de  Museus  e  Centros 
Culturais.

2004 Antônio Augusto Arantes assume a presidência do IPHAN. O Centro 
Nacional de Folclore e Cultura Popular sai  da FUNARTE e passa a 
integrar o IPHAN. A arte kusiwa dos wajãpi (AP) foi proclamada pela 
UNESCO obra-prima do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade.

1.3. Levantamento dos bens patrimonializados no Brasil

O propósito  deste  item é  realizar  o  levantamento  dos  bens  móveis  e 

imóveis tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional entre os 

anos de 1938 a 2009. A delimitação de período tornou-se necessária devido ao fato 

de  o  órgão  estar  sempre  acrescentando  novos  bens  aos  seus  livros  do  tombo. 

Portanto,  este  é  um  trabalho  em  constate  mutação.  Não  serão  levantados  os 

registros de natureza imaterial, uma vez que estes seriam focos secundários dentro 

da pesquisa. É importante salientar que o objeto de estudo é um patrimônio material.

Dentre  os  meios  legais  de  proteção  ao  patrimônio,  destaca-se  o 

tombamento, que se caracteriza por ser um ato administrativo realizado pelo poder 

público, com o  objetivo  de  preservar,  por  intermédio  da  aplicação  de  legislação 

específica, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de 

valor  afetivo  para  a  população,  impedindo  que  venham  a  ser  destruídos  ou 

descaracterizados. Tal designação pode ser aplicada aos bens móveis e imóveis de 

interesse cultural ou ambiental, quais sejam: acervos, livros, mobiliários, utensílios, 

edifícios,  ruas,  praças  etc,  de  acordo  com o  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e 

Artístico Nacional.

O Decreto-lei número 25, de 30 de novembro de 1937, que continua em 

vigor,  normatizou, na  esfera  federal, a  atividade  de preservação,  sendo um dos 
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instrumentos legais básicos do órgão do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(vide anexo A).

O processo de tombamento realiza-se através de uma ação administrativa 

do Poder Executivo, que começa pelo pedido de abertura do processo, por iniciativa 

de qualquer cidadão ou instituição pública. Este processo, após avaliação técnica 

preliminar, é submetido à deliberação dos órgãos responsáveis pela preservação. 

Caso a intenção de proteger um bem cultural ou natural seja aprovada, é expedida 

uma notificação ao proprietário.  A partir  desta notificação,  o  bem já  se encontra 

protegido legalmente contra destruições ou descaracterizações, até que seja tomada 

a  decisão  final.  O  processo  termina  com  a  inscrição  no  livro  do  tombo  e 

comunicação formal ao proprietário2.

O IPHAN, desde sua criação, trabalha com universo diversificado de bens 

culturais, classificados segundo sua natureza nos quatro livros do tombo:

1) Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico;

2) Livro do Tombo Histórico;

3) Livro do Tombo das Belas Artes;

4) Livro das Artes Aplicadas.

Através  do  levantamento  dos  bens  patrimonializados  percebe-se  a 

importância  do  registro  como  forma  de  perpetuação  da  memória,  em  que  é 

condizente chamar estes registros de centros de memória, uma vez que a produção 

deste tipo de levantamento representa especificamente a memória coletiva de uma 

nação.  Nesse levantamento, pode-se observar  a terminologia referente aos bens 

histórico-culturais tombados, facilitando, assim, a compreensão por parte do leitor, 

principalmente aquele que não possui tanta familiaridade com o assunto.

Abordar  a  questão  do  patrimônio  não  é  uma  tarefa  fácil,  mas  esse 

levantamento auxilia na leitura técnica do bem. No registro de cada bem, pode ser 

observado o seguinte3:

1) Bem/Inscrição: nome do bem, conforme transcrição no livro do tombo;

2 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  Disponível  em: <http://www.iphan.gov.br> . 
Acesso  em 15.abr.2010.
3 Para um maior aprofundamento ver o documento Bens móveis e imóveis inscritos nos Livros do 
Tombo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: 1938-2009 / [Org. Francisca Helena 
Barbosa  Lima,  Mônica  Muniz  Melhem  e  Zulmira  Canário  Pope].  5.  ed.  rev.  e  atualiz.  [Versão 
Preliminar] – Rio de Janeiro: IPHAN/COPEDOC, 2009.

http://www.iphan.gov.br/
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2) Nome atribuído: forma pelo qual o bem é indexado na base de dados 

do Arquivo Central. Caso o bem não apresente esse campo, é porque o nome da 

inscrição é o mesmo do nome atribuído;

3) Outras Denominações: outros nomes pelo qual o bem é conhecido;

4) Número do Processo: número do processo de tombamento;

5) Livros do Tombo: identificação de qual ou quais livros do tombo o bem 

está inscrito, assim como o número de inscrição, volume do livro, número da folha 

que foi inscrito e a data de inscrição do bem no livro.

O levantamento de bens patrimonializados no Brasil  é importante para 

que  se  possa  conhecer  o  patrimônio  nacional,  cujo  processo  de  tombamento 

enfatiza  seu  valor,  seja  do  ponto  de  vista  histórico,  arqueológico,  etnográfico, 

paisagístico e/ou artístico. 

Aquele  que  enxerga  os  monumentos  do  passado  como  simples 
trastes velhos, que, segundo suas condições específicas, devem ser 
logo  destruídos  ou  reutilizados  em  obras  mais  “vantajosas”  – 
construção  de  novos  edifícios,  fornos  ou  sucata,  seja  qual  for  a 
camada social  a que pertença,  é um homem rude,  sem cultura e 
educação, que deve ser julgado e tratado como alguém que tivesse 
ferido os mais elementares princípios que um homem civilizado deve 
manter diante do patrimônio ideal comum (DVORÁK, 2008, pg 101-
102).

1.4  Bens  móveis  e  imóveis  inscritos  nos  livros  do  tombo  do  Instituto  do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 1938-2009

1.4.1 Quantitativo de bens e municípios 2009

No  estudo  aqui  apresentado,  são  analisados  os  resultados  do 

levantamento elaborado pelo IPHAN em relação ao quantitativo de bens tombados 

por Estado brasileiro. A análise tem como critério a verificação da concentração de 

bens  inscritos  por  Estado  e  seus  municípios,  no  qual  se  percebe  a  maior 

concentração de bens inscritos nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia 
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e Pernambuco. Portanto, estes Estados correspondem a um percentual de 66,09% 

do total de bens tombados no Brasil até 2009.

No Rio de Janeiro, encontra-se o maior número de bens tombados. Entre 

estes  bens,  estão  igrejas,  fortalezas,  casarões  coloniais,  palácios,  chafarizes 

coloniais,  morros,  entre  outros.  O Estado de Minas Gerais  apresenta o segundo 

maior número de bens tombados pelo IPHAN, sendo que a grande concentração 

mineira  é  de  bens  religiosos  característicos  da  região.  Todavia,  o  tombamento 

também  é  realizado  por  conjunto  paisagístico  e/ou  arquitetônico,  tendo  como 

exemplo da Serra do Curral.

Em terceiro lugar, encontra-se o Estado da Bahia, com o tombamento de 

igrejas e capelas, engenhos, casas e conventos. O Estado de Pernambuco, por fim, 

apresenta o quarto maior número de bens tombados, sendo em sua maioria igrejas 

e  conventos.  É  interessante  observar  a  tabela  abaixo,  indicando  os  estados 

brasileiros e o total de bens inscritos:

Estado Total de Municípios Total de bens inscritos
Alagoas 6 11
Amapá 1 1

Amazonas 1 4
Bahia 26 184
Ceará 11 21

Distrito Federal 1 4
Espírito Santo 6 14

Goiás 8 23
Maranhão 3 20

Mato Grosso 4 5
Mato Grosso do Sul 2 3

Minas Gerais 49 204
Pará 3 25

Paraíba 8 23
Paraná 5 15

Pernambuco 15 80
Piauí 8 7*

Rio de Janeiro 23 224
Rio Grande do Norte 9 14
Rio Grande do Sul 21 38

Rondônia 2 2
Santa Catarina 8 22**

São Paulo 38 77
Sergipe 9 25

Tocantins 1 1
TOTAL 268 1047

* O Parque Nacional da Serra da Capivara ocupa grande extensão, incluindo quatro municípios do 
Estado do Piauí e todos foram contabilizados na contagem de municípios. Entretanto, na contagem 
de bens, considerou-se apenas 01 (um) bem.
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** Em Florianópolis/SC, localiza-se a parte principal da Coleção Arqueológica do Padre Rohr, que tem 
ainda duas partes em outros locais, sendo uma em Camboriu/SC, e outra em Brasília/DF. Como se 
trata do mesmo bem, com apenas uma inscrição,  a coleção foi  contabilizada como bem inscrito 
apenas no estado de Santa Catarina, mas, na contagem de município, Camboriu/SC e Brasília/DF 
foram contabilizados. 4

Gráfico 1 Gráfico da concentração de bens inscritos no livro do tombo

Elaborado por: Ana Paula Barradas Maranhão

1.5 Identidade e memória

Segundo Burity (2002), o processo de globalização passou a estabelecer 

uma nova relação entre os povos, além de envolvimentos culturais, quer local ou 

globalmente. A relação entre a cultura local e a cultura “mundializada” influencia os 

padrões de comportamento, provocando a valorização da tradição e o fortalecimento 

das manifestações e identidade cultural ou seu afastamento. A identidade cultural é 

percebida como uma forma de identidade coletiva, característica de um determinado 

grupo social que mantém os mesmos valores e, fortalecido, por um passado coletivo 

em comum. Entende-se por identidade a fonte de significado e experiência de um 

povo. 

Não temos conhecimento de um povo que não tenha nomes, idiomas 
ou culturas em que de alguma forma de distinção entre eu e outro, 
nós e eles, não seja estabelecida...

4  Bens móveis e imóveis inscritos nos Livros do Tombo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional:  1938-2009  /  [Org.  Francisca  Helena  Barbosa  Lima,  Mônica  Muniz Melhem  e  Zulmira 
Canário Pope]. 5. ed. rev. e atualiz. [Versão Preliminar] – Rio de Janeiro: IPHAN/COPEDOC, 2009.
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O auto conhecimento invariavelmente uma construção, não importa o 
quanto  possa  parecer  uma  descoberta  –  nunca  está  totalmente 
dissociado da necessidade de ser conhecido, de modos específicos, 
pelos outros (CASTELLS, 2002, p. 22).

Para Castells (2002), no que diz respeito aos atores sociais, entende-se 

por  identidade  o  processo  de  construção  de  uma  significação  baseado 

fundamentalmente  em  uma  relação  cultural,  ou  melhor,  o  conjunto  de  relações 

culturais inter-relacionadas, que despontam como fonte de significação.

Identidades, por fim, constituem fontes de simbolismo para os próprios 

atores,  por  eles  originados  e  construídos  em  conjunto  ou  individualmente.  As 

identidades  também  podem  ser  constituídas  por  instituições  dominantes,  que 

assumem tal posição quando são internalizadas pelos atores.

Ainda conforme Castells (2002), a construção de identidades é baseada 

na  matéria  prima  fornecida  pela  história,  geografia,  biologia,  instituições  e  pela 

memória  coletiva  e  individual.  Uma  vez  que  a  construção  social  da  identidade 

sempre ocorre em um contexto marcado por relações de poder, são propostas três 

formas e origens de construção de identidades, a seguir apresentadas:

Identidade legitimadora: introduzida pelas instituições dominantes da 
sociedade no intuito de expandir  e racionalizar  sua dominação em 
relação aos atores sociais, tema este que está no cerne da teoria do 
autoritarismo e dominação de Sennett (1986) e se aplica a diversas 
teorias do racionalismo;
Identidade de resistência: Criada por atores que se encontram em 
posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica 
da  dominação.  Construindo,  assim,  trincheiras  de  resistência  e 
sobrevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam 
as instituições da sociedade, ou mesmo opostos a estes últimos, ao 
explicar o surgimento da política de identidade;
Identidade  de  projeto: quando  os  atores  sociais,  utilizando-se  de 
qualquer  tipo de material  cultural  ao seu alcance,  constroem uma 
nova identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao 
fazê-lo, buscam a transformação de toda a estrutura social. Esse é o 
caso,  por  exemplo  do  feminismo que  abandona  as  trincheiras  da 
resistência de identidade e dos direitos da mulher para fazer frente 
ao patriarcalismo, à família patriarcal e, assim, a toda a estrutura de 
produção, reprodução, sexualidade e personalidade sobre a qual as 
sociedades historicamente se estabeleceram (CASTELLS, 2002, p. 
24-25).

Cada tipo de processo de construção da identidade leva a um resultado 

distinto  no  que tange à  constituição da sociedade.  A identidade legitimadora  dá 

origem a uma sociedade civil, ou seja, um conjunto de organizações e instituições, 

bem como uma série de atores sociais estruturados e organizados que, embora, às 
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vezes de modo conflitante, reproduzem a identidade que racionaliza as fontes de 

dominação estrutural. 

O segundo tipo de construção de identidade,  a  identidade dedicada à 

resistência,leva à formação de comunas, ou comunidades. É provável que seja esse 

o tipo mais importante de construção de identidade nesta sociedade. Ele dá origem 

a formas de resistência coletiva diante de uma opressão que, do contrário, não seria 

suportável, em geral, com base em identidades que, aparentemente, foram definidas 

com clareza pela história, geografia ou biologia, facilitando a “essencialização” dos 

limites da resistência.

Quanto mais a tradição perde terreno, e quanto mais se restitui  a vida 

cotidiana  em  termos  de  interação  dialética  entre  o  local  e  o  global,  mais  os 

indivíduos são vistos forçados a negociar opções por estilos de vida em meio a uma 

série de possibilidades. O planejamento da vida organizada reflexivamente torna-se 

característica fundamental da estruturação da auto-identidade.

Segundo Burity (2002), remetendo ao termo cultura, não se trata apenas 

de uma orientação teórica no campo das ciências sociais (humanas), mas também 

relaciona  as  preocupações  classicamente  associadas  à  cultura  (artes  plásticas, 

arquitetura, literatura, manifestações folclóricas, entre outros), existindo uma fonte 

de preocupação em volta do termo identidade. O interesse pela identidade, somado 

ao filão classicamente definido pelo termo “cultura”, diz respeito à percepção dos 

atores de que seu lugar no mundo passa por investimentos simbólicos, pelos quais 

eles se afirmam ou negociam com outros sua forma de inserção na sociedade.

Portanto, pode-se sintetizar o conceito de identidade e suas ramificações 

como um conjunto de relações sociais e patrimônios simbólicos, partilhados por uma 

sociedade em um determinado tempo da história.

Partindo dessas concepções de identidade, antigos temas relacionados à 

cultura, que apresentavam certa exaustão para debate, ganham novos ares. Novos 

estudos acreditam em um processo de revalorização das particularidades culturais, 

dos hábitos cotidianos e a busca da particularidade. Porém, é bom estar atento que 

estes novos estudos são restritos e que se sofre atualmente da chamada “crise de 

identidade”, em que a sociedade deixou de lado seu passado representativo e, na 

contemporaneidade,  não  sabe  como  estimular  uma  reestruturação  ou  mesmo  a 

reinvenção  da  identidade  cultural,  por  ser  um  fato  longe  de  suas  prioridades 

cotidianas.
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Pode-se observar que o termo patrimônio faz remissão à propriedade de 

algo que pode ser deixado de herança às futuras gerações. Vale a pena discutir o 

significado deste legado histórico e cultural, para conhecimento e usufruto da futura 

sociedade:

A  forma  de  pensar  nossa  herança  cultural  como  um  lugar  de 
memória vai de encontro à prática de preservação do patrimônio que 
se estabeleceu no país na década de 1930 e, até certo ponto, ao 
próprio rumo assumido pelas atividades de turismo no Brasil.
Isso  deve  a  muitos  e  complexos  fatores,  a  partir  dos  quais  se 
estruturaram as políticas públicas voltadas à proteção do patrimônio. 
Entre estes, a própria concepção do que é cultura e história. País de 
herança escravista, no qual o trabalho não era visto como forma de 
criação  de  valores  culturais,  os  objetos  considerados  dignos  de 
proteção estiveram, até recentemente, relacionados à colonização e 
às  classes  proprietárias,  cujo  conceito  de  sociedade  e  privilégio 
excluíam, em geral, todos os não proprietários (FUNARI E PINSKY, 
2002, p.17).

Os patrimônios históricos do Recife são testemunhas da ocupação e do 

desenvolvimento  da  cidade.  De  períodos  e  estilos  distintos,  foram  palcos  de 

acontecimentos  importantes  na  história  do povo.  Os  bens  exercem  um  papel 

fundamental na construção e reconstrução da identidade local. É válido argumentar 

que todos os registros de uma determinada época são importantes para manter viva 

a memória histórica de uma determinada localidade.

Torna-se relevante enfatizar a importância do patrimônio como suporte à 

memória dos grupos sociais. Manter a identidade significa algo vital  para que as 

pessoas se sintam seguras, unidas por laços a seus antepassados, por um território, 

costumes e hábitos. A memória é um elemento essencial do que se pode chamar de 

identidade, individual ou coletiva, e buscá-la é o grande objetivo dos indivíduos.

De acordo com Le Goff  (2003),  o termo memória pode ser sintetizado 

como a capacidade de registrar, armazenar e manipular as informações advindas do 

processamento entre o cérebro e o organismo. A memória pode ser tida como o item 

primordial dos sentimentos e questionamentos em relação à vida, podendo sofrer 

certas  variações  de  acordo  com  os  períodos  da  vida  (nascimento,  infância, 

adolescência, idade adulta e velhice). 

Está interligada com os processos de aprendizagem que se tem ao longo 

da vida, visto que, com a vivência, adquire-se o conhecimento e o resgate destes 

conhecimentos. A relação que se tem com o mesmo pode-se rotular memória, além 
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de entende-la também como uma “viagem mental no tempo”, ou seja, relembrar o 

passado é como revivê-lo no presente.

Ainda segundo Le Goff (2003), o conceito de memória é crucial, visto ser 

a propriedade de conservação de curtas informações, remetendo em uma situação 

inicial a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar 

as impressões e informações passadas.

Não existe  uma estrutura única e isolada do cérebro que determine a 

memória,  visto  ser  ela  o  resultado  de  um  agrupamento  cerebral  trabalhado  em 

conjunto:

A utilização de uma linguagem falada, depois escrita, é de fato uma 
extensão  fundamental  das  possibilidades  de  armazenamento  da 
nossa memória que, graças a isso, pode sair dos limites físicos do 
nosso corpo para se interpor quer nos outros, quer nas bibliotecas. 
Isto significa que, antes de ser falada ou escrita existe uma certa 
linguagem sob forma de armazenamento de informações na nossa 
memória. ATLAN (1974 apud LE GOFF, 2003).

Segundo Geertz (1989),  pode-se distinguir  a memória em três tipos: a 

específica, a étnica e a artificial. Usa-se a memória específica para definir a fixação 

dos comportamentos de espécies animais, de uma memória étnica que assegura a 

reprodução dos comportamentos nas sociedades humanas e, no mesmo sentido de 

uma memória artificial,  eletrônica em sua forma mais recente, que assegura sem 

recurso ao instinto ou reflexão, a reprodução de atos mecânicos encadeados.

Tornar-se  senhores  da  memória  e  do  esquecimento  é  uma  das 
grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que 
dominaram ou dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos 
e os silêncios da história não são reveladores destes mecanismos de 
manipulação da memória coletiva (LE GOFF, 2003, p. 422).

Montenegro (1992)  afirma que a memória  coletiva  de um determinado 

grupo representa fatos, acontecimentos e situações;  além disso, enfoca que o ser 

humano (re)elabora  com muita  frequência.  Tanto  os  grupos  como os  indivíduos 

operam e fazem parte destas transformações. Embora parta do fato acontecido, o 

processo de memória passa a operar através de motivações inconscientes.

Afinal, o vivido que se guarda nas lembranças e que descreve ou funda o 

campo da memória se diferencia da história. Entretanto, se são distintos, arrisca-se 

falar que são inseparáveis. Enfim, compreende-se a história como uma construção 

que, ao resgatar o passado (campo também da memória), aponta para formas de 

explicação  do  presente  e  dá  base  para  o  futuro.  Este  operar  próprio  do  fazer 
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histórico  na  sociedade  encontraria  em  cada  indivíduo  um  processo  interior 

semelhante (passado, presente e futuro) através da memória.

1.6 O que é educação?

Conforme  Freire  (2003),  a  educação  pode  ser  sintetizada  como  um 

processo  de  desenvolvimento  da  capacidade  do  ser  humano,  visando  a  sua 

integração com a sociedade:

Educação. Do latim “educere”, que significa extrair, tirar, desenvolver. 
Consiste,  essencialmente,  na  formação  do  homem  de  caráter.  A 
educação é um processo vital, para o qual concorrem forças naturais 
e espirituais, conjugadas pela ação consciente do educador e pela 
vontade livre do educando.  Não pode, pois,  ser confundida com o 
simples desenvolvimento ou crescimento dos seres vivos, nem com a 
mera adaptação do indivíduo ao meio. É atividade criadora, que visa 
a levar o ser humano a realizar suas potencialidades físicas, morais, 
espirituais  e  intelectuais.  Não  se  reduz  a  preparação  para  fins 
exclusivamente  utilitários,  como  uma  profissão,  nem  para  o 
desenvolvimento de características parciais da personalidade, como 
um  dom  artístico,  mas  abrange  o  homem  integral,  em  todos  os 
aspectos de seu corpo e de sua alma, ou seja, em toda a extensão 
de  sua  vida  sensível,  espiritual,  intelectual,  moral,  individual, 
doméstica  e  social,  para  elevá-la,  regulá-la  e  aperfeiçoá-la.  É 
processo contínuo,  que começa nas origens do ser  humano e se 
estende até à morte (BRANDÃO, 1995, p. 63-64).

Ainda segundo Freire  (2003),  o  processo educacional  é  deflagrado na 

família, à medida que os pais passam para seus filhos o que julgam certo, o que 

devem fazer e como devem se portar a respeito de outras pessoas. Pode-se dizer 

que é o início da formação da criança que, com o tempo, vai sendo preparada para a 

vida individual e em coletividade.

Posteriormente, em um segundo momento, é fundamental a participação 

da escola. Começa a etapa da construção dos saberes tanto em nível de vida como 

em  disciplinas  específicas,  como  matemática,  língua  portuguesa,  história,  entre 

outras.  Não  se  pode  esquecer  que  a  escola  dará  continuidade  ao  processo  de 

formação  da  criança,  já  iniciado  em  casa.  É  essencial  que  na  escola  sejam 

abordados temas como disciplina, responsabilidade, cidadania, ética, entre outros.
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De maneira mais ampla, a educação é um processo desenvolvido com 

continuidade e que envolve o crescimento integral de todas as faculdades humanas. 

Educação também é, acima de tudo, respeito com os semelhantes, com os objetos e 

com a vida.

Quem são os educadores? Os educadores são toda a sociedade. Ensinar 

e aprender são tarefas cotidianas, nas quais todos, sem exceção, estão inseridos. 

Dessa forma. quem aprende mais, educa mais. Gostar de aprender é ter dentro da 

alma muitas interrogações, mais sede do que conforto.

Portanto, a educação está presente em todos os lugares. O que se tem 

que buscar é verdadeiramente estimular nas crianças e nos jovens a vontade de 

aprender,  o  interesse  e  a  curiosidade.  É  neste  caminho  que  se  encontram  os 

educadores,  aqueles  capazes  de  proporcionar  o  encontro  entre  o  desejo  e  a 

conquista.

1.6.1 Educação patrimonial

O Brasil, em sua extensa faixa territorial, é um País pluricultural devido, 

sobretudo, às  diversas  etnias  que  o  constituíram.  Essa  cultura  vem  sendo 

transmitida  de  geração  para  geração,  em  um  processo  vivo  e  dinâmico  que 

proporciona  à  Nação  a  oportunidade  de  construir  uma  identidade  pessoal.  A 

manifestação dessa identidade se revela através do patrimônio cultural, que são os 

bens culturais móveis e imóveis, representantes da memória nacional e protegidos 

por leis e instituições governamentais.

Entretanto,  de  que  vale  tão  rica  diversidade  cultural,  se  não  as 

(re)conhecemos  e  não  somos  aliados  no  processo  de  (re)construção  e 

pertencimento?  Se  não  aprendermos  a  respeitar  e  justificar  os  investimentos 

públicos e privados na proteção e salvaguarda do patrimônio? Uma sociedade que 

não reconhece seu passado está fadada a inevitavelmente perder sua identidade 

pessoal  e  coletiva.  O  envolvimento  da  população  no  processo  de  proteção  do 

patrimônio é fundamental  para que seja  constituída uma sociedade consciente e 

ativa no desenvolvimento de sua cidadania.
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Considerando educação patrimonial, segundo Horta, Grunberg e Monteiro 

(1999),  como  um processo  permanentemente  de  trabalho  educacional,  fonte  de 

conhecimento  e  enriquecimento  individual  e  coletivo,  estão  sendo  desenvolvidas 

duas frentes de formação: uma de educação formal, junto das escolas frequentadas 

pelos  moradores  da  comunidade,  e  outra,  na  própria  comunidade,  onde  são 

realizadas diversas atividades, visando à valorização cultural.

A educação patrimonial é um processo permanente e sistemático de 
trabalho  educacional  centrado  no  Patrimônio  Cultural  como  fonte 
primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo...
O  conhecimento  crítico  e  a  apropriação  consciente  pelas 
comunidades  do  seu  patrimônio  são  fatores  indispensáveis  no 
processo de preservação sustentável desses bens, assim como no 
fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania (HORTA, 
GRUNBERG E MONTEIRO, 1999, p. 6).

A  educação  patrimonial  é  um  poderoso  instrumento  no  processo  do 

encontro  do  indivíduo  com  seu  passado,  resgatando  a  auto-estima  através  da 

percepção de reencontro do indivíduo com sua identidade. A educação patrimonial 

tem que ser um processo contínuo de ensino e aprendizagem, cujo objetivo central é 

formado por ações para proteção do patrimônio.

Ainda conforme Horta,  Grunberg e Monteiro  (1999),  ao se fortalecer  o 

conhecimento individual e coletivo de uma sociedade sobre sua cultura, mémoria e 

identidade, contribui-se, através de ações voltadas para preservação do patrimônio, 

para  uma  aproximação  dos  mesmos  com  o  objeto  em  questão,  focando  o 

conhecimento, a diferenciação, a integração e a aprendizagem de crianças, jovens, 

adultos e idosos.  Disso  tudo,  o  objetivo  maior  é  que os mesmos (re)conheçam, 

(re)valorizem  e  se  (re)aproximem  da  herança  cultural  a  eles  pertencentes, 

proporcionando  uma sociedade  mais  crítica  e  atuante  na  (re)construção  de  sua 

identidade e cidadania, identidade essa que, cada vez mais, urge por uma atenção 

especial dos diversos setores da sociedade.

São os habitantes da localidade e do entorno imediato os primeiros a 

serem sensibilizados, com apoio na afetividade, para valorizar o patrimônio. São as 

comunidades e os grupos locais que irão garantir sua preservação formalmente, por 

intermédio das escolas, ou informalmente, por intermédio do lazer.

Através da educação patrimonial, o processo de ensino e aprendizagem 

pode ser dinamizado e ampliado, incluindo o ambiente escolar e familiar, para que 

estes despertem uma consciência crítica e de responsabilidade com o patrimônio. 
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Assim, ao se acionar este instrumento de ação, vai-se ao encontro do pensamento 

de Paulo Freire, buscando uma “alfabetização cultural” que capacite o educando a 

compreender sua identidade cultural e a se (re)conhecer, de forma consciente, em 

seus valores próprios, em sua memória pessoal e coletiva. 

A criticidade e as finalidades que se acham nas relações entre os 
seres humanos e o mundo implicam em que estas relações se dão 
com um espaço que não é apenas físico, mas histórico e cultural. 
Para os seres humanos, o aqui e o ali envolvem sempre um agora, 
um antes  e  um depois.  Desta  forma,  as  relações  entre  os  seres 
humanos e o mundo são em si  históricas, como históricos são os 
seres humanos, que não apenas fazem a história deste mútuo fazer 
mas,  conseqüentemente,  contam  a  história  deste  mútuo  fazer 
(FREIRE, 2003, p. 81).

Ao debater a educação patrimonial, se está proporcionado à sociedade 

um convite  à  reflexão  quanto  a  sua responsabilidade dentro  desse processo de 

fortalecimento  e  revitalização  da  cultura.  Lidar  com  o  patrimônio  é  encarar  a 

responsabilidade diante da precariedade e dificuldade que é manter um patrimônio 

em estado digno, para que, com uma ótica renovada, a educação patrimonial seja 

trabalhada de forma efetiva.



CAPÍTULO II – POLÍTICAS CULTURAIS

2.1 Histórico das políticas culturais

Neste  momento,  pretende-se  realizar  um  resgate  histórico  quanto  à 

trajetória das políticas culturais no Brasil. Serão observados a evolução e os marcos 

nos processos que permeiam o assunto. Pode-se dizer que a cultura continuamente 

é  definida  através  da  visão  política  de  cada  governo  e  a  importância  que  este 

governo dá a mesma.

Cultura é algo complexo. Não se limita a uma perspectiva artística, 
econômica ou social. É a conjunção de todos esses vetores. Daí a 
sua  importância  como  projeto  de  Estado  e  sua  pertinência  como 
investimento  privado.  Uma  política  cultural  abrangente, 
contemporânea  e  democrática  deve  estar  atenta  às  suas  várias 
implicações e dimensões (BRANT, 2009, pg 13).

Brant (2009), afirma que a precariedade cultural pode ser a responsável 

pelas primeiras ações no campo da cultura no Brasil, o que viria a ocorrer após a 

chegada de Dom João VI e a corte portuguesa ao Rio de Janeiro. Com extrema falta 

de infra-estrutura, entre 1808 e 1819, a Coroa tentou induzir algum conhecimento 

técnico que lhe permitisse um certo conforto em nível intelectual.

A criação da Biblioteca Nacional,  da Escola Real  de Ciências, Artes e 

Ofícios e do acervo do Museu Nacional de Belas Artes foram ações implementadas 

pela Coroa para amenizar o “mal estar” da convivência com os “iletrados”. É nítida a 

importância das denominadas instituições para a introdução do trabalho cultural no 

Brasil.

A ajuda aos artistas brasileiros foi  uma das características do Império, 

visto que, através de bolsas de estudos para o exterior, o Estado promoveu arte e 

cultura inclusive após a independência. Porém, nem todas as expressões artísticas 

eram incentivadas e aceitas.

O cenário cultural  brasileiros  no início  do século  XX ainda estava 
marcado  pela  forte  influência  européia,  sobretudo  francesa.  Esse 
modelo  artístico,  absolvido  pelas  elites  portuguesas,  acabou  por 
influenciar também o gosto das elites que se formavam no país. Essa 
emergente classe abastarda consumia sem a menor pretensão de 
originalidade os espetáculos teatrais, salões de cinema, concertos e 
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recitais, ou seja, tudo o que era aceito criticamente pela “civilização” 
européia.  Por outro lado,  as manifestações culturais  das camadas 
mais  pobres,  excluídas  pela  economia  nacional,  eram  entendidas 
como  expressões  inferiores,  sem  qualquer  valor  para  as  elites 
nacionais (BRANT, 2009, p. 15).

Pode-se dizer  que,  durante o governo de Getúlio  Vargas (1930-1945), 

foram implementadas as primeiras políticas públicas culturais do Brasil.

Os primeiros  passos  de  Vargas  nessa  área  foram no  sentido  de 
construir instrumentos institucionais voltados para o desenvolvimento 
da  cultura  nacional.  Diversas  iniciativas  institucionais  marcaram a 
atuação do governo Vargas na cultura, como o Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Em Julho de 1938, foi criado 
o primeiro Conselho Nacional de Cultura (BRANT, 2009, pg 53).

Conforme  Calabre  (2010),  durante  a  década  de  20,  os  intelectuais 

modernistas realizaram uma forte campanha, tendo o intuito de disseminar a idéia 

da importância da preservação das cidades históricas. Esta estratégia de aproximar 

os intelectuais com os artistas foi uma tentativa do governo de inserir a participação 

dos mesmos nos mais distintos órgãos do Estado. A cultura popular nacional passou 

a ser valorizada pelos intelectuais e artistas de grande expressão.

A cultura sofreu mudanças quando o então presidente Vargas atentou 

para as vantagens de usar a cultura como meio político. Ele interferiu nas produções 

culturais (censurando aquilo que acreditava que denegria a imagem do Brasil).  A 

política  cultural  de  Vargas  tinha  como  principal  objetivo  criar  um sentimento  de 

consagração das qualidades do povo brasileiro.

Ainda  segundo  Calabre  (2010),  o  período  final  da  era  Vargas  foi 

caracterizado pelo aumento do financiamento na área cultural por parte da iniciativa 

privada.  O  Estado  não  atuou  de  maneira  eficaz  e  significativa,  restringindo-se 

apenas a pequenas contribuições e manutenção dos equipamentos existentes.

Na percepção de Brant (2009), no governo Jânio Quadros, a cultura foi 

compreendida  novamente  com uma função do Estado,  que reativou  o  Conselho 

Nacional de Cultura composto por representantes do setor artístico e por órgãos 

governamentais. Este conselho estava subordinado à Presidência da República. A 

principal proposta da CNC era a formulação de um plano de cultura. Porém, com a 

renúncia do Presidente e com as mudanças políticas, o órgão ficou subordinando ao 

MEC.
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Segundo Calabre (2010), com o início do governo militar, a partir de 1964, 

a questão da produção cultural no país é modificada, passando o Estado a retomar o 

projeto de uma maior institucionalização do campo da produção artístico-cultural. 

Durante o governo de Castelo Branco (1964-1967), foi debatida a necessidade da 

criação de uma política nacional de cultura efetiva. 

Por  volta  de  1966,  foi  constituída  uma  comissão  para  pesquisar  a 

possibilidade da reformulação do Conselho Nacional de Cultura, com o intuito de 

que o mesmo cumprisse seu papel de fomentador da política cultural  em âmbito 

nacional. Ainda em 1966, foi criado o Conselho Federal de Cultura – CFC, composto 

por 24 membros indicados pelo Presidente da República. O CFC tinha a atribuição 

de analisar os pedidos de verba ao MEC, instituindo uma política de apoio a uma 

série de ações, papel exercido efetivamente até 1974.

O CFC também ficou responsável pela criação das políticas públicas de 

Cultura e,  em um segundo momento, deveria apresentar a criação de um Plano 

Nacional de Cultura.

De acordo com Calabre (2010), no governo do Presidente Médici (1969-

1974), durante a gestão do ministro Jarbas Passarinho (1969-1973), que estava à 

frente do MEC, foi elaborado um documento no qual relatava a necessidade de uma 

política cultural, com criação de um novo órgão ou a melhoria do já existente. Esse 

documento também relatava a busca da criação de um ministério específico para a 

cultura. Ainda em 1973, foi elaborado o Plano de Ação Cultural (PAC), além de ter 

sido apresentada a necessidade da presença do Estado para o desenvolvimento da 

cultura.  A  atuação  governamental  resultou  na  criação  da  Política  Nacional  de 

Cultura.

Conforme Micelli (1984), durante o governo Geisel (1974-1978), a gestão 

do ministro  Ney Braga foi  um período de fortalecimento da área cultural,  com a 

criação de órgãos estatais voltados para a cultura, tais como o Conselho Nacional 

de  Cinema  (CONCINE),  reformulação  da  Empresa  Brasileira  de  Filmes 

(EMBRAFILMES), o Conselho Nacional de Direto Autoral (CNDA), reestruturação do 

Serviço Nacional de Teatro (SNT), Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC) e 

a Fundação Nacional de Arte (FUNARTE).

[...]  inserir  o  domínio  da  cultura  entre  as  metas  da  política  de 
desenvolvimento social do governo Geisel. Foi a única vez na história 
republicana que o governo formalizou um conjunto de diretrizes para 
orientar  suas  atividades  na  área  da  cultura,  prevendo  ainda 
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modalidades de colaboração entre os órgãos federais e de outros 
ministérios, como por exemplo, o Arquivo Nacional do Ministério da 
Justiça  e  o  Departamento  Cultural  do  Ministério  das  Relações 
Exteriores,  com  secretarias  estaduais  e  municipais  de  cultura, 
universidades,  fundações  culturais  e  instituições  privadas  (Micelli, 
1984, pg 75).

Durante o governo do presidente José Sarney, foi criado o Ministério da 

Cultura, que logo se deparou com problemas de ordem financeira e administrativa. O 

primeiro a dirigir  a pasta foi  José Aparecido Oliveira,  logo substituído por Aluisio 

Pimenta e, em seguida, por Celso Furtado.

A 1° lei de incentivo fiscal para a cultura foi a “lei Sarney” lei n° 7.505 
de 02 de Junho de 1986 e durou até 1990. A mesma se concretizou 
com uma proposta de intervenção mínima do Estado na cultura. A lei 
tinha o intuito de gerir e não tutelar a cultura (BRANT, 2009, pg 62-
63).

De  acordo  com  Brant  (2009),  com  a  eleição  para  a  Presidência  da 

República  brasileira,  Fernando  Collor  de  Melo,  em  1990,  fechou  as  portas  do 

Ministério  da  Cultura.  Foram  extintos  também  a  Fundação  Nacional  de  Artes 

Cênicas  –  FUNDACEN;  a  Fundação  do  Cinema  Brasileiro;  a  EMBRAFILME;  a 

Fundação  Nacional  Pró-leitura,  o  Conselho  Federal  de  Cultura,  o  Conselho 

Consultivo do SPHAN. A Fundação Pró-Memória e o SPHAN foram transformados 

em Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural e a FUNARTE em Instituto Brasileiro de 

Arte e Cultura – IBAC.

A  lei  Sarney  foi  revogada,  após  apresentar  alguns  problemas  de 

aplicação. O governo federal passou a não realizar mais investimentos na área da 

cultura. As atividades deveriam ser mantidas pelos Estados e Municípios.

Em 1991, a lei Sarney foi substituída pela lei Rouanet (lei n° 8.313)5. Esta 

nova lei cria o Programa Nacional de Financiamento da Cultura e incentiva a cultura 

através do Fundo Nacional de Cultura (FNC), os Fundos de Investimento Cultural e 

Artístico (FICART) e estimula o apoio da iniciativa privada.

A reestruturação do Ministério da Cultura ocorreu durante o governo do 

então  presidente  Itamar  Franco  em  1992.  A  exemplo  do  Ministério,  outras 

instituições  também  voltaram  com  força,  tais  como  o  IPHAN,  a  FUNARTE  e  a 

Fundação Biblioteca Nacional. 

5 Para um maior aprofundamento sobre a Lei Rouanet verificar no site do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. Disponível em: <http://www.iphan.gov.br> . Acesso  em 15.abr.2010.

http://www.iphan.gov.br/
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Em 1993 também foi promulgada a Lei do Audiovisual, lei n° 8.625, a 
qual  visou  aumentar  o  campo  de  atuação  cultural  no  setor 
cinematográfico.  Foi  o  início  de  um  processo,  no  qual  a  política 
cultural se estruturou de forma mais significativa  pela posição das 
leis de mercado, na qual o ministério tinha cada vez menos poder e 
interferência. Esse processo se intensificou com a política neoliberal 
instituída durante o governo Fernando Henrique Cardoso (BRANT, 
2009, pg 64).

Conforme Brant (2009), o Presidente Fernando Henrique Cardoso ditou a 

política  cultural  como algo  que poderia  ser  comercializado.  Foi  um momento  de 

grande movimentação da transferência de responsabilidade para a iniciativa privada, 

através de leis de incentivo à cultura. A lei Rouanet, ao longo da gestão do Ministro 

da Cultura Francisco Weffort, tornou-se um extraordinário instrumento de marketing 

para as empresas patrocinadoras. O pesar deste plano é que grande parte deste 

patrocínio  ficou concentrado na região Sudeste,  que é a região que oferece um 

maior retorno a seus patrocinadores.

Herdando este legado chegou-se ao governo do presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva. Seu então Ministro da Cultura, Gilberto Gil, pregou uma função mais 

ampla da cultura e sua função política. Nesse sentido, abriu a cultura para dialogar 

com a sociedade por meio de vários seminários, conferências e Workshops.

Em seu discurso, durante o II  Fórum Nacional  de Cultura e Cidadania 

Corporativa  (2006),  promovido  pela  Brant  Associados,  em  São  Paulo,  o  então 

Ministro Gilberto Gil fez a seguinte declaração:

A  gestão  cultural  e  as  políticas  públicas  de  cultura  devem  ser 
compartilhadas entre o Estado, a iniciativa privada, o terceiro setor e 
a própria sociedade, direta ou indiretamente. O Estado tem quatro 
papéis fundamentais aqui:  formular  políticas que possam servir  de 
parâmetro  para  todos;  articular  os  diversos  setores;  viabilizar 
mecanismos  de  incentivo;  e  zelar  pelo  interesse  público.  Os 
executivos  devem fazer  com que suas empresas invistam mais  e 
melhor  em  cultura,  seguindo  políticas  de  patrocínio,  realizando 
seleções  públicas  e  mobilizando  gestores  especializados,  sob  a 
lógica  da  cidadania  corporativa.  E  sem  perder  os  resultados 
significativos em termos de imagem e venda (BRANT, 2009, pg 96).

Conforme Brant (2009), a cultura capitalista desenvolveu pouco a pouco 

seu conceito próprio de arte e cultura, utilizando vários elementos de valor simbólico 

como meio  de  constituir  uma sociedade.  A  percepção  da  Cultura  com atividade 

econômica  é  bastante  recente.  A  cultura  era  apenas  tratada  como  elementos 

simbólico, porém, na atualidade, a mesma é vista como um meio de renda para a 

população. É fundamental perceber a economia proveniente da cultura como algo 
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em  processo  de  mutação  e  desenvolvimento,  exigindo,  assim,  uma  intensa 

articulação para que a sociedade perceba a importância estratégica do tema.

O objetivo central de uma política publica cultural deve ser a de garantir 

condições para o desenvolvimento da mesma. O Estado entra como um produtor de 

cultura,  mas tem o dever de incentivar e ajudar na democratização da produção 

cultural.

Segundo  Brant  (2009,  p.  107),  é  possível  estabelecer  parâmetros 

concretos  para  lidar  com a  cultura  em sua  função  pública.  Ele  propõe algumas 

abordagens:

1) Artes e Letras: Promoção e acesso às expressões artísticas;

2) Economia: Produção, distribuição, troca e uso de bens simbólicos;

3) Estética: Desenvolvimento do gosto pelas artes e sua fruição;

4) Capital Cultural: Apropriação dos bens simbólicos;

5) Diversidade: Valorização dos diferentes modos de vida;

6) Cidadania: Garantia dos direitos culturais;

7) Educação: Valorização da subjetividade;

8) Ética: Convivência e diálogo.

2.2. Política cultural no Brasil, 2002-2006: acompanhamento e análise6 

O Ministério da Cultura (MinC), na representação do Sr. Ministro Gilberto 

Gil e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com a Presidência do Sr. 

Luiz  Henrique  Proença  Soares,  apresentaram,  no  ano  de  2007,  o  caderno  de 

Políticas  Públicas,  denominado  Política  Cultural  no  Brasil,  2002-2006: 

acompanhamento  e  análise,  no  qual  expõem  ao  debate  a  política  pública 

experimentada entre 2002 e 2006 - 1° governo Lula.

Foi  analisada  apenas  essa  documentação  referente  ao  período  do 

primeiro governo do então Presidente da República do Brasil, o Sr. Luiz Inácio Lula 

da Silva,  visto que seu segundo mandato só terminará no final  do ano de 2010. 

Portanto, restringimo-nos ao primeiro mandato.

6 Brasil.  Ministério da Cultura. Política Cultural  no Brasil,  2002-2006: acompanhamento e análise. 
Frederico A. Barbosa da Silva, autor. Brasília: Ministério da Cultura, 2007.
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O  caderno  Política  Cultural  no  Brasil,  2002-2006:  acompanhamento  e 

análise  é  constituído  por  nove  capítulos,  onde  são  abordados:  O  Balanço  das 

políticas culturais na década de 90; O debate sobre comunicação e a continuidade 

dos programas; As propostas do governo Lula; Políticas culturais federais: avanços 

e  possibilidades;  O  sistema  nacional  de  cultura  e  A  proposta  de  ementa 

constitucional n° 310/2004, instituições federais, políticas e programas, dilemas e 

perspectivas  das  políticas  culturais  nos  Anos  2000;  A  “constitucionalização”  e  a 

transformação dos marcos legais da política cultural e O Ministério da Cultura no 

governo  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva:  Um  primeiro  balanço.  Este  caderno  surgiu 

segundo o MinC, a partir da necessidade do acompanhamento da elaboração das 

políticas públicas no que diz respeito ao campo da cultura.

São  assinalados  também  a  dificuldade  para  encontrar  um  definição 

precisa para o termo “cultura” e uma delimitação exata para os problemas da área.

2.2.1. Balanço das políticas culturais na década de 90

Segundo Brasil (2007), a política pública de cultura nos anos 90 sofreu 

duas rupturas significativas. A primeira é que, nos primeiros anos dessa década, a 

questão da Cultura perdeu o status de política ministerial, tendo como pano de fundo 

um panorama de contenção de gastos. Já a partir de 1995, os agentes culturais 

começaram a pressionar o governo para que a atividade tivesse uma visibilidade 

consistente, o que deflagrou na recriação do Ministério da Cultura e a reestruturação 

das  instituições  a  ele  vinculadas,  tais  como  Museus,  Programas  do  patrimônio 

histórico, artístico e cultural, entre outros.

O grande avanço alcançado na segunda metade da década deveu-
se, em grande medida, aos diversos mecanismos de financiamento 
criados ou modernizados. As leis de incentivos fiscais, isto é, as Leis 
Rouanet (Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991) e do Audiovisual 
(Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993), foram ajustadas ao longo da 
década  e  aportaram  montantes  significativos  de  recursos  para  o 
financiamento  de  projetos  culturais,  tanto  recursos  públicos 
provenientes  da  renúncia  fiscal  quanto  aportes  adicionais  das 
empresas  financiadoras.  Também  merecem  destaque  o  Fundo 
Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e 
Artístico  (FICART),  com  pouca  efetividade  como  mecanismo  de 
financiamento. No entanto, sobretudo, as políticas foram dotadas de 
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recursos orçamentários crescentes nos primeiros anos e que depois 
mantiveram um nível  razoável  de  estabilidade (BRASIL,  2007,  pg 
17).

Diante do apresentado, percebe-se que o campo cultural passou por uma 

etapa de reorganização, com a adoção de novos programas para que o fomento da 

cultura fosse desenvolvido de maneira mais profissional.

Atualmente, o que se compreende na tendência das políticas públicas no 

mundo é que ao setor público não caberia a obrigação de produzir a cultura, mas 

sim, promover a sua produção e distribuição, sendo esta a linha que o Ministério da 

Cultura  brasileiro  pretende  seguir.  Porém,  no  Brasil,  o  MinC  continua  como  um 

executor nas mais diversas áreas de atuação cultural.

De acordo com Brasil (2007), dentre as mais diversas políticas culturais 

que o 1° governo trabalhou, o mesmo teve como eixo a Política de Eventos, as 

Políticas Culturais, o Patrimônio, o Cinema e as Bibliotecas.

A política de eventos constitui-se de incitação e condições materiais para 

as mais variadas ações. Os eventos são uma forma muito importante de promoção 

das produções culturais e, nestas produções, são incorporados outros objetivos, que 

permitem o desenvolvimento das práticas culturais. 

A  política  de  eventos  foi  modalidade  fortemente  acentuada  pelo 
financiamento via leis de incentivos (e também orçamentárias) e tem 
limites claros no que tange à descontinuidade e às dificuldades na 
orientação da demanda (BRASIL, 2007, p. 19).

As políticas culturais podem ser descritas como um conjunto de políticas 

institucionalizadas, na qual o governante deve sempre buscar a continuidade.

As políticas patrimoniais são uma das mais antigas do Brasil, visto que 

são anteriores ao Estado Novo,  porém, sua consolidação foi  feita neste período. 

Estas políticas visam, sobretudo, à salvaguarda e à recuperação de objetos e locais 

significativos para a memória da nação brasileira. É bastante enfatizado no referido 

caderno de políticas culturais, que os museu nacionais sofreram um processo de 

modernização com o objetivo de lhe dar sustentabilidade. Porém, uma reflexão tem 

que ser feita. A consciência coletiva da população também foi trabalhada para ter a 

sensação de pertencimento com este museu? As pessoas se sentem estimuladas a 

sair de casa para visitar exposições? Este é um ponto que deve ser debatido com 

urgência na esfera pública, visto que de nada adiantará instalações modernas, se 
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não  existe  público  para  ver  a  exposição  e  se  as  pessoas  que  visitam  estas 

exposições não zelam por este bem.

Segundo Brasil (2007), na área patrimonial, a reconstituição institucional 

formulada por este governo é sintetizada na parceria com o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) e o Programa Monumenta7, que foi responsável por iniciar 

um processo de municipalização da gestão dos bens patrimoniais, de modo que os 

mesmos  pudessem  ser  através  de  parceria,  revitalizados  e  monitorados  por 

intermédio  do  IPHAN,  que  é  uma  autarquia  federal  vinculada  ao  Ministério  da 

Cultura.

O programa começou nos centros históricos de Ouro Preto (MG), 
Olinda (PE) e Recife (PE) e depois expandiu sua atuação para outras 
cidades históricas. O projeto implica a idéia de sustentabilidade e o 
acompanhamento  por  indicadores  dos  diversos  aspectos  da  vida 
social  que  envolvem  o  bem  cultural,  dentre  eles  o  consumo  de 
energia e o aumento dos impostos gerados no município, índices que 
mostram o potencial de dinamização econômica das ações culturais 
(BRASIL, 2007, pg 20).

Ainda  segundo  Brasil  (2007),  o  Programa  de  Reabilitação  Urbana  de 

Sítios  Históricos  (URBIS)  foi  outro  programa  iniciado  com  a  intenção  do 

fortalecimento da política patrimonial e consequentemente da política cultural. Este 

programa tem por objetivo revitalizar as áreas centrais da cidade, de importância 

histórica  e  cultural.  O  gestor  do  programa URBIS é  o  Ministério  da  Cultura  por 

intermédio da Secretaria de Patrimônio, Museus e Artes Plásticas (SPMAP/MinC), 

tendo, ainda, o IPHAN como órgão executor e a participação da Caixa econômica 

Federal com a disponibilização de crédito para o financiamento de imóveis de uso 

residencial por intermédio de seu Programa de Revitalização de Sítios Históricos.

A respeito do processo de registro de Bens Culturais Imateriais, que trata 

os saberes, as celebrações, as formas de expressão, o Ministério enfatiza:

O processo de regulamentação do Registro de Bens Culturais  de 
Natureza Imaterial foi instituído pelo Decreto-Lei nº 3.551, de agosto 
de 2000, e constituiu um marco na recuperação da memória cultural, 
dos  saberes  e  modos  de  fazer  populares.  Consolidou-se  com  a 
definição de certos procedimentos de inventário e preservação e é 
referência para ações similares em outros países. A própria Unesco 
tomará essa legislação como modelo de referência para os Estados 
membros (BRASIL, 2007, pg 22).

7 Para um maior  aprofundamento sobre o Programa Monumenta, verificar  no site  do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Disponível em: <http://www.iphan.gov.br> . Acesso  em 15 
abr.2010.

http://www.iphan.gov.br/
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Com a extinção da Empresa Brasileira de Filmes (EMBRAFILMES), em 

1990, o cinema brasileiro passou por um período de crise,  já que os produtores 

culturais  não  podiam  contar  com  o  incentivo  público  e  nem  com  leis  de 

financiamento.  Com a criação da Lei  n°  8.685,  de 1993 – Lei  do Audiovisual,  o 

cinema brasileiro  volta  a  ter  um incentivo  para  a produção de sua arte.  Porém, 

infelizmente, a maioria dos filmes lançados na época com o uso deste programa não 

obtiveram êxito de bilheteria8.

Com a criação da Agência Nacional do Cinema Brasileiro (ANCINE) nos 

anos 2000, ocorreu uma reformulação também no financiamento das produções de 

cinema,  som e  vídeo,  na  qual  houve  também uma  reconfiguração  do  papel  da 

administração pública na área.

A  ANCINE  ficou  no  Ministério  do  Desenvolvimento,  Indústria  e 
Comércio Exterior (MDIC) e o papel do MinC no novo desenho da 
área ainda não está muito claro. É possível que esse ministério, por 
intermédio  da  Secretaria  do  Audiovisual  (SAV),  dedique-se  ao 
fomento da produção independente (curtas e documentários), aquela 
fração  da  produção  que  não  tem  garantias  de  retorno,  nem  se 
sustenta pelo mercado (BRASIL, 2007, pg 23).

A produção literária no Brasil corresponde a uma parcela significativa de 

suas atividades culturais. Apesar disso, o material literário não está disponível para a 

maioria de sua população pelas mais diversas razões que passam pelo do preço ao 

estímulo.  Em  pequena  escala,  porém,  as  bibliotecas  municipais  “amenizam”  as 

distorções do desenvolvimento desigual brasileiro.

Segundo  Brasil  (2007),  apesar  dos  eixos  de  trabalho  do  MinC,  uma 

grande  parcela  dos  municípios  brasileiros  continua  sem  acesso  a  bibliotecas, 

cinemas,  teatro  e  museus.  Em  1999,  conforme  fontes  do  IBEGE,  “35,7%  dos 

municípios brasileiros não possuíam Videolocadoras, 65% Lojas de discos/fitas/CDs, 

64,10% Livraria, 92,70% TV a cabo, 80,90% Cinemas, 74,80% Teatro ou Casas de 

Espetáculo, 73,2% Museus e 19,10% Bibliotecas Públicas”.

A Constituição de 1988, nos seus artigos 215 e 216, representa um 
avanço no que se refere ao reconhecimento dos direitos culturais e 
do  princípio  da  cidadania  cultural.  Estabeleceu-se  que  o  Estado 
deveria garantir a todos o exercício dos direitos culturais e o acesso 
universal aos valores gerados. Para tanto, deveria apoiar, incentivar 
e valorizar as diferentes manifestações culturais  (BRASIL, 2007, pg 
26).

8  Brasil. Ministério da Cultura. Política Cultural no Brasil, 2002-2006: acompanhamento e análise. 
Frederico A. Barbosa da Silva, autor. Brasília: Ministério da Cultura, 2007.



54

Relata-se que a produção cultural brasileira é expressiva, mas a atuação 

dos poderes público como suporte a esta cultura é limitada, tanto em termos de 

infraestrutura, como de pessoas qualificadas para exercer cargos de gestão.

O incentivo a Projetos Culturais é feito por isenção ou dedução tributária 

para  contribuintes  do  Imposto  de  Renda  que  auxiliem  produções  culturais  com 

doação ou patrocínio. Torna-se fundamental o aprofundamento nas leis de incentivo 

à cultura.

O  financiamento  na  área  cultural  tem  duas  leis  de  referências. 
Primeiro, a Lei nº 8.313, de dezembro de 1991 – a Lei Rouanet –, 
atualizada pelo Decreto- Lei nº 1.494, de maio de 1995, que criou o 
Programa  Nacional  de  Apoio  à  Cultura  (PRONAC).  A  sua 
implementação deu-se a partir de três pilares: o Fundo Nacional da 
Cultura (FNC); os Incentivos a Projetos Culturais;  e os Fundos de 
Investimento Cultural e Artístico (FICART), pouco efetivos. A outra lei 
é a de nº 8.685 – a Lei do Audiovisual –, de julho de 1993, a qual foi 
modificada pela Lei  nº  9.323,  de dezembro de 1996.  Ela segue a 
mesma  lógica  dos  incentivos  fiscais  e  se  destina  a  projetos 
cinematográficos de produção independente e a outros projetos da 
área do audiovisual de exibição, distribuição e infra-estrutura técnica 
(BRASIL, 2007, pg 30).

2.2.2. O Debate sobre comunicação e a continuidade dos programas

Segundo Brasil (2007), um acontecimento bastante relevante no histórico 

das  políticas  culturais  no  Brasil  foi  a  discussão  da  proposta  de  Emenda 

Constitucional,  que  permite  a  participação  de  capital  estrangeiro  nas  empresas 

jornalísticas  e  de  radiodifusão  no  país.  A  entrada  efetiva  de  capital  estrangeiro 

dependerá  da  regulamentação  prevista  por  lei.  Quanto  à  responsabilidade  do 

conteúdo que compõe os meios de comunicação, essa deverá ser totalmente de 

brasileiros.

Quanto à continuidade do programa voltado às políticas patrimoniais, o 

foco é o processo de regulamentação do registro de bens de natureza imaterial, que 

foi  instituído  pelo  decreto  n°  3.551,  de  agosto  de  2000,  e  é  um  marco  para  a 

perpetuação da memória cultural do Brasil.

Conceitualmente, ela trata os saberes, as celebrações, as formas de 
expressão e os lugares (de memória e práticas) em seus contextos 
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socioeconômicos.  Para  a  consolidação  dos  procedimentos,  foram 
realizadas, em 2001, as seguintes Oficinas de Resgate da Memória 
Cultural: Paneleiras de Goiabeiras (ES), Círio de Nazaré (PA) e Rota 
Indígena do Rio Negro (AM) (BRASIL, 2007, pg 39).

Outra parceria para a preservação e recuperação de bens patrimoniais foi 

realizada: a Caixa Econômica Federal (CEF) passou a disponibilizar crédito para 

reforma de residências e pequenos negócios ligados a áreas tombadas.

2.2.3. As propostas do governo Lula

Conforme  Brasil  (2007),  o  primeiro  governo  Lula  teve  como  principal 

meta, na área cultural, a configuração de um sistema nacional de financiamento, a 

construção de uma política cultural  de abrangência nacional  e a democratização 

cultural.

Em relação à concretização de um sistema nacional de financiamento, 

várias  leis  de  incentivo  à  cultura  viabilizaram  recursos  consideráveis,  tanto 

provenientes de renúncia fiscal, quanto de empresas patrocinadoras.

A definição de novos papéis para os gestores públicos é fundamental, 

tendo  em  vista  a  revisão  por  parte  do  Estado  das  políticas  culturais  e  o 

desenvolvimento de um sistema real de cultura, através do fortalecimento das ações 

de políticas integradas e o fortalecimento institucional.

Esse  desafio  foi  reforçado  pela  aprovação,  na  Câmara  dos 
Deputados, em 2 de julho de 2003, da PEC 306/2000, que institui o 
Plano Nacional  de Cultura.  A proposta acresce o parágrafo 3°  ao 
artigo 215 da Constituição Federal (CF), em que se determina que lei 
específica estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, com duração 
plurianual,  para  estimular  o  desenvolvimento  cultural  do  país.  A 
emenda é instrumento legal que permite a ação integrada de União, 
Estados e municípios, e possibilita a construção de uma política de 
cultura que contemple as expressões culturais de todo o território e 
atue  no  amplo  leque  e  nas  múltiplas  dimensões  da  cultura, 
democratizando  não  apenas  o  acesso,  mas  também  a  produção 
cultural (BRASIL, 2007, pg 50).

De acordo com o governo Lula, ao MinC caberia o papel de promover a 

cultura,  mas não apenas com ajuda financeira.  Ao governo caberia traçar ações 
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estratégicas. A política cultural é caracterizada pela capacidade institucional para o 

fomento de atividades e ações culturais.

Figura 1 Fluxograma dos níveis do conceito de cultura e seu campo ampliado

Fonte: BRASIL, 2007, p. 56.

A figura 1 sintetiza as referências conceituais e discursivas dominantes 

que compõem os diferentes objetos de atuação das políticas culturais. Programas de 

política  patrimonial,  tais  como  o  Brasil  Patrimônio  Cultural  e  Monumenta, 

permanecem, mas com algumas modificações em seus componentes e em algumas 

de suas estratégias. O principal elemento é o fortalecimento do órgão fomentador o 

IPHAN.

2.2.4. Políticas culturais federais: avanços e possibilidades

De acordo com Brasil (2007), nos primeiros meses de governo, o MinC 

apresentou a direção na qual  iria atuar.  Os gestores da cultura encontraram em 

diversas ocasiões obstáculos no sentido da aplicação de mudanças e reestruturação 

perseguidas.  Então,  surge  a  necessidade  de  haver  uma  consolidação  da 

reestruturação  interna.  Foram  discutidos  importantes  pontos  que  afetavam  os 

recursos dos Estados e municípios, além de surgir a idéia de um Sistema Nacional 

de Cultura.

Cultura/Belas
-Artes: artes 

plásticas, 
cinema,

teatro, 
literatura, 

dança.

Antropológico

(cultura como experiência): 
festas, práticas, modos de fazer, 

saberes, tradicionais, 
utensilagem, modos de vida, 
instrumentos de produção, 

folclore, mitos, etc.

Política Cultural:

federal, municipal,

estadual.

Setor da 
Economia:

cultura popular de 
massas,

indústria cultural, 
rádio,

TV, cinema, livros,

shows, etc.
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Portanto, o MinC colocou novos objetivos, como a criação de um Sistema 

Nacional  de  Cultura  e  de  um  sistema  de  financiamento,  os  quais  incluem  a 

institucionalização de  uma política  nacional,  a  reformulação dos  mecanismos de 

financiamento e a busca de um democratização cultural.

Como  já  citado,  ao  governo  federal  deveria  corresponder  o  papel  de 

articulador  de  uma  política  nacional  de  cultura.  Os  recursos  financeiros  e  a 

capacidade institucional deveriam ser multiplicados. 

O  Sistema  Nacional  de  Cultura,  embora  demande  recursos 
financeiros e estratégia de médio prazo para ser consolidado, exige 
mais em capacidades políticas e de coordenação entre instituições 
federais,  estaduais  e  municipais.  Em  termos  de  atuação  política 
pontual, o MinC já demonstrou sua capacidade e sua disposição de 
organizar-se  para  estabelecer  alianças  e  articular-se  com  outros 
atores  institucionais.  As  propostas  recentes  têm  orientação  clara: 
fortalecer  os  serviços  culturais  permanentes,  secundarizados  pela 
política de eventos na década de 1990 (BRASIL, 2007, p. 75).

Para o fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura, é fundamental a 

capacitação  dos  gestores  públicos  existentes  e  aqueles  que  vierem  a  ser 

contratados.  Portanto,  há  necessidade  da  ampliação  dos  recursos  técnicos, 

coligados a ações estratégicas de capacitação.

2.2.5. O sistema nacional de cultura e a proposta de emenda constitucional n° 

31/2004

O Sistema Nacional de Cultura fez parte de uma das seis grandes frentes 

prioritárias do MinC. O sistema é composto pelo MinC e demais instituições a ele 

vinculadas pelo  Conselho Nacional  de Política Cultural,  pelos governo estaduais, 

pelos Sistemas Estaduais de Cultura, pelos governos municipais e por organizações 

não governamentais  envolvidas  com a  Cultura.  O sistema foi  o  tema central  na 

agenda das políticas culturais do ano de 20049.

O fomento necessário para a implantação do sistema partiu de diversas 

ordens,  tais  como  recursos  financeiros,  recursos  humanos  capacitados  para  a 

gestão, funcionamento das diversas políticas específicas (patrimônio, música, artes 

9 Brasil.  Ministério da Cultura. Política Cultural  no Brasil,  2002-2006: acompanhamento e análise. 
Frederico A. Barbosa da Silva, autor. Brasília: Ministério da Cultura, 2007.
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plásticas,  cênicas,  etc.)  e  a  capacidade  de  articulação  com  as  mais  diversas 

instituições.

Conforme  Brasil  (2007),  o  MinC  passou  por  um  processo  de 

reestruturação, que foi finalizada em 2004, com a ampliação de cargos, redefinição 

do  desenho  institucional,  enfim,  dotando  o  MinC  de  uma  maior  capacidade  de 

gerenciamento  e  planejamento,  fatores  fundamentais  para  a  aplicação  de  um 

sistema  nacional de cultura. Além disso, foram criadas as Secretarias de Políticas 

Culturais, Diversidade e Identidade Cultural, Articulação Institucional, Programas e 

Projetos, Fomento e Incentivo à Cultura.

Ainda  conforme  Brasil  (2007),  o  sistema  nacional  é  descentralizado, 

porém,  aposta  que  as  três  esferas  de  governo  (Federal,  Estadual  e  Municipal), 

juntas, podem mais. Ou seja, é reconhecida a autonomia de cada governo, mas a 

possibilidade de ações conjuntas nos três níveis é enriquecedor.

Parte da resposta aos desafios da construção do Sistema Nacional 
de Cultura pode ser dada pela criação de mecanismos institucionais 
de  articulação  e  coordenação  entre  os  agentes  públicos  e  os 
gestores  culturais.  O  espaço  mais  comumente  utilizado  na 
administração  pública  com  essa  finalidade  são  os  conselhos 
setoriais.  A Constituição de 1988 comprometeu-se com o aumento 
da democracia e estimulou mecanismos de concertação política e de 
participação social na execução das políticas (BRASIL, 2007, pg 96).

Justifica-se a implementação de políticas públicas na área cultural pela 

enorme capacidade de movimentação de recursos e de diversas iniciativas setoriais, 

tais  como  a  Política  Nacional  de  Museus,  o  Plano  de  Preservação  de  Sítios 

Históricos Urbanos e o Programa Identidade e Diversidade Cultural.

O  MinC,  ao  criar  o  Sistema  Nacional  de  Cultura,  enfatiza  a 

heterogeneidade dos municípios e suas dificuldades em arrecadar recursos próprios 

para  área  cultural.  É  importante  manter  a  autonomia  dos  níveis  de  governo, 

reservando à esfera federal o papel de coordenação da política nacional de cultura.

2.2.6. Instituições federais, políticas e programas
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Segundo Brasil (2007), aconteceu no inicio de 2005 o Seminário Nacional 

de  Políticas  Públicas  para  as  Culturas  Populares.  As  culturas  populares,  nas 

palavras  do  secretário  da  Identidade  e  da  Diversidade  Cultural  do  MinC,  Sérgio 

Mamberti,  “são  a  expressão  mais  viva  da  diversidade  cultural  brasileira.  Essa 

riqueza de matizes formada pelas diferentes etnias e regiões do país foi trabalhada 

pela história e passou a ter um forte papel identitário. No entanto, a cultura popular 

nunca  obteve  atenção  do  governo  no  sentido  de  seu  fomento  e  fortalecimento” 

(Brasil, 2007, p 110).

Os esforços para a elaboração de políticas públicas voltadas à promoção 

das culturas populares garantiriam o respeito à diversidade e as possibilidades de 

desenvolvimento da cultura.

A década de 2000 é marcada por fortes tentativas de reformulação 
do papel  do  Estado  no  âmbito  da política  cultural,  mas a  própria 
forma pela qual as instituições públicas se organizam no Brasil atual 
impõe limites aos desejos e à vontade de redesenhá-lo de maneira 
ampla e contundente (BRASIL, 2007, pg 111).

Brasil  (2007) refere-se que a criação do Sistema Brasileiro de Museus 

confere ao governo Federal um papel central na articulação do financiamento para 

estes  centros,  promoção  e  coordenação  nos  mais  diversos  níveis  de  atuação 

(pública, privada e comunitária). Foram nos anos de 2002 e 2003 que se iniciaram o 

processo  de  implementação  e  de  criação  do  Sistema,  através  de  um  comitê 

constituído  por  diversos  órgãos,  tais  como  MinC,  IPHAN,  sistemas  estaduais  e 

municipais de museus, etc.

Na criação do SBM (Decreto no 5.264, de 5 de novembro 2004), o 
Ministério da Cultura partiu da premissa de que a interlocução entre 
os  diversos  agentes  na  configuração  de  objetivos,  conceitos  e 
estratégias seria fundamental. Para tal, intensificaram-se os eventos 
e os encontros como aqueles da Semana do Dia Internacional  de 
Museus  (2003)  e  o  Fórum  Nacional  de  Museus  (2004),  que  se 
seguiram aos Fóruns Estaduais  e às Oficinas  de Capacitação em 
diversos estados brasileiros (BRASIL, 2007, pg 119).

Uma das maiores dificuldades do Sistema Brasileiro de Museus é que a 

realidade regional dos museus é bastante heterogênea e desigual, tornando, então, 

a definição de objetivos para a política dificultosa. 
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A montagem do Sistema Nacional  de  Cultura  tem no FNC e nas 
capacidades desenvolvidas nas instituições federais suas peças mais 
importantes.  A possibilidade de dispor de recursos financeiros e a 
capacidade de orientação técnica e coordenação de ações não são 
monopólio, mas concentram-se no governo federal. No que se refere 
ao SNC e ao papel do governo federal, deveria haver transparência 
sobre os objetivos e as disponibilidades reais de recursos a serem 
transferidos, e também sinalização (pela qualidade da elaboração e 
da  execução  orçamentária)  da  prioridade  do  fortalecimento 
programado e estratégico das instituições federais  (BRASIL, 2007, 
pg 131).

2.2.7. Dilemas e perspectivas das políticas culturais nos anos 2000

De acordo com Brasil (2007), o MinC tomou para si a responsabilidade 

dos sistemas de cultura ao passar por um processo de discussão e reorganização 

do papel do Estado na área cultural. Para definir as prioridades, o MinC anunciou 

que atuaria  em diversas  dimensões da cultura,  ampliando,  assim,  sua forma de 

atuação.

O  campo  de  atuação  do  poder  público  na  cultura  nos  últimos  anos 

concentrou-se em contemplar a mesma como forma de uma política de cidadania. 

Pode-se constatar que as políticas culturais não se concentram apenas no fomento 

das artes, mas ampliam a dimensão da cultura ao reconhecer a diversidade cultural, 

a cidadania e a inclusão social.

Para Brasil  (2007), dentre um dos problemas enfrentados pelo governo 

federal para a implementação de uma política cultural, está a amplitude do conceito 

do  termo  “cultura”,  dificultando  estabelecer  limites  precisos  para  a  atuação  do 

Estado.  Identificam-se,  também,  dilemas  relativos  ao  desenvolvimento  de  uma 

política cultural sistêmica.

A formação de uma política cultural orgânica, com comando único 
em cada nível de governo, metas definidas e acompanhamento de 
resultados e coordenação interinstitucional, encontrou ocasião de se 
constituir apenas quando do surgimento do Ministério da Cultura, em 
1985. A criação do Ministério da Cultura se deu em um contexto em 
que  artistas,  empresários  e  poderes  públicos  se  articulavam  com 
interesses fortes em torno das políticas públicas e no processo de 
democratização. Até meados dos anos 1970, o Estado Nacional tinha 
centralidade  na  condução  das  políticas  culturais.  Nas  décadas 
seguintes,  a  presença  de  empresas  privadas,  comunidades  e 



61

sociedades  locais  transformariam  fundamentalmente  o  significado 
das  práticas  e  do  objeto  das  políticas  culturais.  Entretanto,  as 
instituições enfrentaram obstáculos quase intransponíveis no tocante 
à falta de recursos qualificados para dar cabo dos desafios que se 
abriam e da congênita  carência  de  recursos  financeiros  (BRASIL, 
2007, pg 143).

Ainda conforme Brasil (2007), o problema central enfrentado nos anos 70 

e  que  persistiu  em  anos  posteriores,  era  como  integrar  os  processos  de 

desenvolvimento  cultural  e  econômico  com  a  autonomia  nacional  e  resistir  aos 

processos de massificação cultural. Muito do que representou a pedra no caminho 

das  políticas  nacionais  é  resultado  do  baixo  financiamento,  porém,  uma  parte 

representativa refere-se às dificuldades de definição de instrumentos eficazes de 

coordenação e condução de políticas.

Os  incentivos  fiscais  constituem  em  parte  uma  tentativa  de 
estabelecer práticas amplas de mecenato cultural que, ainda que não 
consolidadas, envolvem questões relativas aos critérios de utilização 
dos recursos públicos e de sua distribuição. Criar o mecenato é um 
esforço  que  implica  o  estabelecimento  de  alianças,  apoios, 
determinação  de  interesses  convergentes  e  antagônicos  em  um 
campo nos quais  os agentes se relacionam a partir  de interesses 
particulares.  O  papel  do  poder  público  é  criar  condições 
institucionais,  para  que  a  heterogeneidade  de  interesses  possa 
convergir  inclusive na direção das suas prioridades políticas e dos 
valores da gestão pública (BRASIL, 2007, pg 152).

Porém,  são  muitos  os  projetos  que  chegam ao  Ministério  da  Cultura, 

revelando,  assim,  uma  grande  demanda.  Entretanto,  poucos  conseguem  captar 

recursos  financeiros  para  o  desenvolvimento  dos  mesmos.  É  importante  que  o 

governo incentive o mecenato privado, que é quando o Estado convence os agentes 

privados a investir  nestes projetos. É papel do gestor público manter uma atitude 

direta com relação a minimização das desigualdades.

De acordo com Brasil  (2007), a definição no campo da política cultural 

não é trivial.  Alguns países  delimitam as políticas  culturais  às artes  tradicionais. 

Outros estendem essa definição para que abranja a escola e a formação, o lugar de 

trabalho, as novas técnicas de comunicação e o contexto edificado. O caso brasileiro 

elege as artes, o cinema e o patrimônio, iniciativas relativas ao patrimônio imaterial e 

às  culturas  populares.  Embora,  recentemente,  o  poder  público,  em  especial,  o 

governo  Federal,  dê  indícios  e  demonstre  a  intenção  de ampliar  a  sua atuação 

política pelas diversas dimensões da cultura, encontram-se limites claros para que 

tal intenção tenha desdobramentos institucionais.



62

O  Brasil  constitui  uma  Federação  de  Estados  e  municípios 
heterogêneos  sob  o  prisma  de  suas  capacidades  econômicas  e 
administrativas. A elaboração de planos de cultura e de um sistema 
de financiamento  capazes de fazer  com que os  entes  federativos 
atuem  de  forma  convergente  e  otimizando  seus  recursos  talvez 
agilize o difícil processo de consolidação do SNC (BRASIL, 2007, pg 
162).

2.2.8. A “constitucionalização” e a transformação dos marcos legais da política 

cultural

Ao entendimento de Brasil  (2007), a área da cultura vem sofrendo por 

iniciativa do Ministério da Cultura diversas transformações, com o intuito de facilitar o 

planejamento e o conjunto de ações integradas com várias esferas do governo. A 

Conferência Nacional  de Cultura,  realizada em Brasília em dezembro do ano de 

2005, contou com, aproximadamente, 1.300 participantes, vindos de processos de 

discussão  em  seus  referidos  Estados  e  municípios,  o  que  foi  extremamente 

agregador pelas múltiplas experiências compartilhadas.

O financiamento é um problema para o MinC e ganhou destaque especial 

na 1° Conferência Nacional  de Cultura,  quando se priorizou a construção um de 

Sistema  Público  de  Financiamento,  com  recursos  provenientes  da  União,  dos 

Estados e Municípios.

De acordo com Brasil (2007), os problemas das políticas culturais não são 

apenas  de  ordem  financeira.  Problemas  com  a  condução  das  questões 

administrativas e ruídos na condução da política são fatores que geram enormes 

transtornos  ao  processo  administrativo  das  instituições.  O  Sistema  Federal  de 

Cultura, também como os outros programas, sofre com a falta de financiamento.

Cabe mencionar que o Sistema Federal de Cultura (SFC) foi criado 
pelo Decreto no 5.520, de 24 de agosto de 2005, o mesmo que criou 
o Conselho Nacional de Políticas Culturais. Outros mecanismos de 
articulação  que,  embora  não  tenham  sido  construídos  em  2005, 
merecem  lembrança  são  o  Plano  de  Gestão  e  o  Comitê  Gestor 
Interministerial criados pelo Decreto nº 5.233/2004, do Ministério do 
Planejamento.  Esses  instrumentos  criaram  condições  legais  e 
institucionais  para  que  as  ações  do  governo  federal  fossem 
articuladas e coordenadas. No entanto, em que pesem os esforços 
do  MinC,  o  aprendizado  do  manuseio  efetivo  desses  recursos 
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institucionais  leva  tempo  e  demanda  esforços  (continuo)  dos  de 
capacitação (BRASIL, 2007, pg 175).

2.2.9. O Ministério da Cultura no governo Luiz Inácio Lula da Silva: um primeiro 

balanço

O caderno de Políticas Públicas, denominado Política Cultural no Brasil, 

2002-2006: acompanhamento e análise, expõe a política pública cultural referente 

ao 1° governo do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva.

Através do referido caderno, esses anos de mandato são examinados e 

as ações realizadas pelo governo contribuíram para a identificação e proposta de 

melhoras nas políticas culturais. Trata-se de analisar em que o governo superou a 

situação anteriormente e aonde o governo necessita investir  mais para atingir os 

resultados  esperados,  que  é  uma  política  cultural  com  novas  perspectivas  e 

prioridades que deve ter.

Ao entendimento de Brasil (2007), na gestão do então Ministro da Cultura 

Sr. Gilberto Gil, foram enfatizadas as questões de viabilização da criação de uma 

política cultural  de Estado, ou seja, com abrangência territorial  nacional de forma 

democrática e com um ideal regulador. Muitas medidas tomadas foram interpretadas 

com  desconfiança,  o  que  pode  ser  refletido  nos  avanços  e  limites  desta 

administração.

As maiores críticas dirigidas pelo Ministério da Cultura formado no 
governo Lula aos governos anteriores referem-se aos mecanismos 
de  financiamento  via  lei  de  incentivos  e  às  suas  distorções.  Os 
incentivos  fiscais  não  direcionariam  recursos  segundo  prioridades 
políticas, deixando às empresas a decisão sobre a alocação final dos 
recursos públicos, fragilizando, então, o esforço do Estado na área. 
Outro ponto muito criticado é o das alíquotas de dedução fiscal de 
100%,  que  tornam  a  parte  do  empresário  também  gradualmente 
menor,  devendo  o  poder  público  arcar  com  a  maior  parte  dos 
recursos destinados ao financiamento (BRASIL, 2007, pg 175).

Pode-se  concluir  que  as  críticas  decisivas  ao  financiamento  por 

intermédio do incentivo fiscal não foram fortes o suficiente para uma movimentação 

de reforma nas leis. Seus vícios e algumas de suas vantagens seguem da mesma 
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forma.  Pode-se  dizer  que  as  políticas  culturais  foram  condicionadas  pelo 

financiamento, e este sendo insuficiente e limitado.

2.3.  Política  Pública  de  Cultura  em  Pernambuco  –  Plano  de  gestão  da 

FUNDARPE  2007- 2010

A  Fundação  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  de  Pernambuco,  na 

representação da então presidente da referida instituição, Sra.  Luciana Azevedo, 

apresenta  o  Informativo  da  FUNDARPE,  denominado  “Plano  de  Gestão: 

consolidando uma política pública de cultura”, no qual expõe a política pública de 

cultura do Estado de Pernambuco do governo do Sr. Eduardo Campos de 2007 a 

2010. Esta documentação foi importante para o entendimento da política cultural de 

Pernambuco e seus alicerces.

As Referências que constituem os pilares básicos para o desenvolvimento 

no Estado da Política Pública de Cultura – Pernambuco Nação Cultural  –  estão 

baseadas  no  entendimento  amplo  do  modelo  democrático  e  desenvolvimento 

regionalizado inclusivo para a implementação de ações estruturadoras, permanentes 

e holísticas, sustentáveis e transversais em construção permanente com o tecido 

cultural e demais órgãos do governo e instâncias federativas.

Segundo  a  FUNDARPE  (2010),  a  atual  gestão  do  governador  de 

Pernambuco pretende elevar as ações de cultura à condição de Política Pública com 

o papel estratégico na construção do novo modelo de desenvolvimento sustentável 

que o governo objetiva consolidar. A gestão do novo modelo de Política Pública de 

Cultura  é  coordenada  pela  FUNDARPE  em  interação  com  as  Secretarias  de 

Educação e Cultura, inspirada e partilhada com o tecido cultural.

A dimensão simbólica da cultura traduz em si  mesma a destinação de 

papéis entre a sociedade e o Estado. Cabe à sociedade a produção cultural, e ao 

Estado,  na  condição  de  executor  de  políticas  públicas,  ser  agente  propulsor  de 

fomento, dinamização, preservação de bens e da produção cultural, democratizando 

e universalizando o acesso da população aos produtos de sua própria cultura e aos 

processos de formação cidadã por meio de área cultural.
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A gestão da Política Pública de Cultura se estrutura em modelo de diálogo 

democrático do Estado com o tecido social  e cultural,  assegurando o espaço da 

sociedade  na  construção  de  políticas  públicas,  direito  constitucionalmente 

afirmado10.

Figura 2 Tecido cultural e social

Fonte:  edição  n°  3,  do  Informativo  da  Fundação  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  de 
Pernambuco. Plano de Gestão 2007-2010 Governo Eduardo Campos, pg 09

2.3.1 Identidade institucional 11

A FUNDARPE é a entidade responsável pela formulação, implementação 

e  execução  da  Política  Pública  de  Cultura  do  Estado  de  Pernambuco  em suas 

dimensões simbólica, cidadã e econômica, de forma democrática e regionalizada, 

com ações estruturadoras e sistêmicas. Tem por foco a inclusão sociocultural,  a 

universalização  do  acesso,  o  respeito  às  identidades e  à  diversidade  cultural,  a 

10 Texto originalmente publicado na edição n° 3, do Informativo da Fundação do Patrimônio Histórico 
e Artístico de Pernambuco. Plano de Gestão 2007-2010 Governo Eduardo Campos.
11 Texto originalmente publicado na edição n° 3, do Informativo da Fundação do Patrimônio Histórico 
e Artístico de Pernambuco. Plano de Gestão 2007-2010 Governo Eduardo Campos.
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integração  regional  e  transversalidade  com as  demais  políticas  públicas  nas  12 

regiões de desenvolvimento.

Tem por objetivo: 

1) Potencializar o desenvolvimento da cultura nas dimensões simbólicas, 

cidadã e econômica e a diversidade das manifestações culturais em suas diferentes 

linguagens estéticas e formas de expressão;

2) Preservar,  difundir  e  pesquisar  o  patrimônio  histórico,  artístico  e 

cultural, material e imaterial;

3) Desenvolver  processos  de  formação  e  qualificação  profissional  aos 

segmentos culturais e formar novas platéias;

4) Disseminar  conteúdos  de  formação  cidadã  como  estruturadores  de 

valores democráticos, solidários, éticos, de identidade e pertencimento de um povo e 

sua sociedade;

5) Democratizar  a  fruição  e  a  produção  cultural  e  conectar  as 

singularidades das regiões;

6) Fomentar a produção cultural de forma interativa regionalizada através 

de canais de participação social  em processo democrático com o tecido social  e 

potencializar a economia da cultura;

7) Assegurar  a  participação  dos  seguimentos  culturais  na  formulação, 

controle  e  avaliação  da  execução  da  Política  Pública,  de  sua  efetividade  para 

impulsionar a criação e estruturação dos sistemas municipais, regionais e estaduais 

da cultura;

8) Assegurar intercâmbios culturais entre as 12 RDS, entre os estados 

brasileiros e com a comunidade internacional;

9) Gerir e dinamizar as ações dos equipamentos culturais e museus com 

lócus de desenvolvimento da Política Pública de Cultura.
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Figura 3: Mapa da Estratégia – Gestão 2007/2010

Fonte:  edição  n°  3,  do  Informativo  da  Fundação  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  de 
Pernambuco. Plano de Gestão 2007-2010 Governo Eduardo Campos, pg 04

2.3.2. Política Pública de Cultura

Segundo a FUNDARPE (2010), pela primeira vez no Estado, está sendo 

estruturada uma Política Pública de Cultura arquitetada em bases democráticas e 

regionalizadas.  Desde  o  inicio  da  gestão  Eduardo  Campos,  a  FUNDARPE  – 

Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – está considerando os 

posicionamentos  da  comunidade  cultural  (artistas,  agentes  e  produtores), 
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representantes  do  governo  e  da  sociedade  civil  em  Fóruns  Regionais  por 

Linguagens Culturais, para definir em conjunto as prioridades de cada linguagem e 

Região de Desenvolvimento.

Inicialmente, para a elaboração do seu plano de gestão, a FUNDARPE 

teve como inspiração a Primeira Conferência Estadual de Cultura, o Programa de 

Governo Eduardo Campos e o Programa Cultural para o Desenvolvimento do Brasil, 

do Governo Federal.

Ao entendimento da FUNDARPE (2010, pg 07), a partir desse processo, a 

entidade estruturou seu plano de atuação, o Pernambuco Nação Cultural, focando:

1) A afirmação de valores éticos, solidários e de elevação de consciência 

política, social e ambiental da população;

2) A cultura como direito de todos, viés de inclusão social, valorização das 

etnias  e  promoção  da  equidade,  de  reconhecimento  às  identidades  locais  e 

regionais;

3) A potencialização da pluralidade das formas de expressão, estéticas e 

linguagens;

4) A  preservação  do  patrimônio  histórico  material  e  imaterial  na  sua 

difusão;

5) A estruturação e modelo de cogestão, potencializando a participação 

da classe cultural e da sociedade no desenvolvimento da Política Pública de Cultura 

e seu sistema;

6) A interiorização de ações, interação das regiões e fomento à criação 

dos sistemas municipais;

7) As  ações  estruturadoras  em  nível  regional  com  sua  rede  de 

equipamentos, implementando o sistema estadual de cultura e sua interação com os 

Sistemas de Cultura Nacional e municipais;

8) Prioritariamente,  a  dimensão  simbólica  da  cultura  cidadã  e  suas 

produções,  bem  como  a  qualificação  dos  profissionais  em  todos  os  níveis  e  a 

formação de platéias;

9) Produtos com potencial  econômico, de dinamização do turismo e de 

intercâmbio nacional e internacional que movimentem a cadeia produtiva da cultura 

e a troca de bens simbólicos;
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10) O  processo  de  educação  e  interação  das  políticas  públicas  dos 

territórios,  convocador da participação social  em relação às políticas públicas de 

desenvolvimento sustentável do Estado.

2.3.3 Ativos culturais de Pernambuco12

Mata Agreste Sertão
Monumentos históricos 511 413 499

Sítios Históricos 4 64 59
Atrativos, Reservas Ambientais e 

Étnicas
38 190 200

Tradições e Manifestações 
Populares

610 861 802

Eventos e Festas Populares 219 387 417
Espaços de Convivência Cultural 188 402 392

* Exceto a Região Metropolitana e o território de Fernando de Noronha (em consolidação).

2.3.4. Eixos da Política Pública de Cultura13

1) Eixo 1 – Constituinte Cultural: institucionalização da política pública de cultura

- Elaboração partilhada da Lei da Política Pública de Cultura a partir dos canais 

representativos do modelo de congestão por linguagem e região;

- Implementação da Política Pública de Cultura;

- Desenvolvimento do Plano de Gestão Pernambuco Nação Cultural;

- Cadastro Cultural de Pernambuco;

- Apoio ao desenvolvimento sustentável a partir da cultura;

- Construção dos Planos Regionais por Linguagens para as 12 RDS;

-  Criação de novos fundos de incentivo  que respondam à regionalização,  ao 

fomento continuado, às matrizes culturais e à preservação do patrimônio;

- Desenvolvimento do Plano Diretor de Cultura para o horizonte de 12 anos;

12 Texto originalmente publicado na edição n° 3, do Informativo da Fundação do Patrimônio Histórico 
e Artístico de Pernambuco. Plano de Gestão 2007-2010 Governo Eduardo Campos.
13 Texto originalmente publicado na edição n° 3, do Informativo da Fundação do Patrimônio Histórico 
e Artístico de Pernambuco. Plano de Gestão 2007-2010 Governo Eduardo Campos.
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- Realização da Conferência Estadual de Cultura como celebração da construção 

sistêmica das ações da Política Pública de Cultura pelos canais de participação 

integrantes do modelo de cogestão

- Institucionalização dos canais de cogestão: Fóruns de Comissões Regionais 

por Linguagens, integrados ao Conselho Estadual da Política Pública de Cultura;

- Fortalecimento das ações de desenvolvimento institucional em nível estadual e 

municipal;

- Interação do sistema estadual com o nacional e participação em seus canais/ 

planos de ações;

- Gestão da territorialização da Política Pública de Cultura;

- Conexão com os Fóruns Nacional e do Nordeste de Secretários Estaduais de 

Cultura na articulação política para o desenvolvimento de políticas públicas de 

cultura  integradoras  das  políticas  públicas  no  âmbito  dos  Estados  e  na 

construção conjunta com a instância federal.

2) Eixo 2 – Dinamização da rede de políticas públicas das linguagens, museus e 

equipamentos, implantação da rede regional e territorialização da política na 

12 RDS

- Potencialização da rede de equipamentos (Estações) culturais por linguagem e 

da rede de museus;

-  Implementação das Estações Culturais  com lócus da política de cultura em 

cogestão com o tecido das 12 RDS e de Fernando de Noronha;

-  Capilarização  da  Política  Pública  de  Cultura  dos  municípios  através  da 

transversalização da política  de  educação com a  Política  Pública  de  Cultura, 

tendo as escolas como equipamentos;

- Implementação das células culturais nas escolas públicas do Estado;

-  Dinamização  da  rede  de  pontos  de  cultura  (grupos  de  cultura 

independentes/consolidados) e conexão com a política pública de cultura;

-  Instalação da  central  virtual  do  conhecimento/portal  e  sua  interação com o 

tecido sociocultural. 

3) Eixo  3  –  Desenvolvimento  das  ações  permanentes  e  estruturadoras  de 

preservação, fomento, formação, difusão e a fruição cultural em escala
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Materializado através dos planos de Políticas Públicas de Cultura pelas linhas 

de  ação  traduzidas  no  fomento,  preservação,  formação,  fruição,  difusão  e 

distribuição  do  produto  cultural.  É  embasada  nas  dimensões  com  seis  frentes 

sistêmicas:

- Modelos de cogestão;

- Planos de ação desenvolvidos nas estações culturais;

- Fomento com resultado das prioridades definidas pelo tecido cultural;

- Fortalecimento das redes de pontos de cultura;

- Desenvolvimento dos ciclos e festivais culturais nas 12 RDS;

- Difusão em meios de comunicação e pelo portal colaborativo virtual;

- Dinamização do sistema de preservação ao patrimônio material e imaterial.

Ações inseridas no contexto do desenvolvimento da economia da cultura, com 

foco na inclusão e na participação social, impulsionando a consolidação de um novo 

modelo de desenvolvimento sustentável do Estado.

4) Eixo 4 – Comunicação, conexões e difusão cultural

- Viabilização de programas, planos e projetos de difusão da cultura do Estado, 

em todas as suas tecnologias de comunicação em meio local,  estadual  e de 

âmbito nacional e internacional;

-  Implementação  de  estúdios  de  produção  de  conteúdos  e  comunicação  em 

equipamentos culturais e em células culturais na rede estadual de ensino;

- Fortalecimento de meios de comunicação alternativos e dos pontos de cultura 

como difusores  culturais  e  implementação  interativa  com todos  os  canais  de 

cogestão e rede de equipamentos com o portal Pernambuco Nação Cultural de 

cooperação mista pública/privada.

2.3.5. Primeira lei da Política Pública de Cultura do Brasil 14

O projeto de lei que institui a primeira Política Pública de Cultura no Brasil 

regulamenta o papel do Estado frente à cultura, através de diretrizes, estratégias, 

14  Texto originalmente publicado na edição n° 3, do Informativo da Fundação do Patrimônio Histórico 
e Artístico de Pernambuco. Plano de Gestão 2007-2010 Governo Eduardo Campos.
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princípios  e  objetivos,  traçados  em  modelos  de  gestão  partilhada  com  o  tecido 

sociocultural. A lei regulamenta o modelo de cogestão, com a criação do Sistema 

Estadual de Cultura em sintonia com o Sistema Nacional de Cultura, e define os 

instrumentos de planejamento e fundos de sustentabilidade, que estruturarão frentes 

sistêmicas de atuação em bases democráticas a curto, médio e longo prazo.

2.3.5.1 A Política Pública de Cultura reger-se-á pelos seguintes princípios

1) Fortalecimento da ação do Estado no planejamento e execução das políticas 

culturais;

2) Processo  de  construção  e  acesso  às  políticas  públicas  em  bases 

democráticas;

3) Respeito  e  valorização  das  identidades  culturais  e  dinamização  da 

diversidade  e  pluralidade  de  expressões  artísticas,  valores  e  práticas 

simbólicas;

4) Preservação do patrimônio cultural no contexto de sua história e da memória 

libertária do povo pernambucano;

5) Salvaguarda dos valores éticos, étnicos e estéticos, bem como dos costumes, 

crenças e ideais das comunidades tradicionais;

6) Incentivo  às  novas  cenas  no  campo  das  linguagens  culturais,  apoiando 

produções experimentais e inovadoras;

7) Ampliação do acesso aos bens culturais, ao conhecimento e uso dos meios 

digitais de expressão;

8) Fortalecimento  da  esfera  autônoma  da  crítica  como  elo  indispensável  da 

dinâmica cultural.

2.3.5.2  Para  formulação e  implantação da Política  Pública  de Cultura  ficam 

estabelecidas as seguintes diretrizes
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1) Desenvolvimento da política pública de cultura nas suas dimensões simbólica, 

cidadã e econômica;

2) Gestão  democrática,  assegurada  a  interatividade  entre  os  órgãos  ou 

entidades  gestoras  e  as  instâncias  colegiadas,  representativas  dos 

segmentos culturais, na formulação da política, no seu desenvolvimento e no 

controle social das ações, de forma sistêmica;

3) Transversalidade com as demais políticas públicas;

4) Desenvolvimento  da  intersetorialidade  das  ações  da  Política  Pública  de 

Cultura de forma estruturadora, sistêmica e permanente;

5) Regionalização  como  unidade  de  territorialização  estratégicas  do 

planejamento  das  ações  estaduais  e  circunscrição  do  funcionamento  dos 

equipamentos  culturais,  com  base  na  potencialização  da  integração  dos 

municípios  e  do  desenvolvimento  regional,  e  na  promoção  da  inclusão 

sociocultural;

6) Potencialização das fontes de financiamento das políticas culturais nas três 

instâncias federativas;

7) Estimulo à produção cultural em bases democráticas e em todas as regiões 

do Estado no contexto do Sistema de Incentivo à Cultura;

8) Impulsionamento  da  economia  da  cultura  como  viés  de  estruturação  do 

desenvolvimento sustentável e sua transversalização com os setores;

9) Interação  da  formação  cultural  com  a  educação  formal  como  processos 

indissociáveis da formação cidadã das pessoas;

10) Formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas 

dimensões;

11) Desenvolvimento de instrumentos de planejamento com foco nas diferentes 

regiões,  linguagens,  linhas  de  ação,  traduzidos  em  planos,  programas  e 

projetos com prioridades para os territórios com maiores índices de violência 

e exclusão social.



CAPÍTULO III – O SURGIMENTO DAS PRISÕES NO OCIDENTE

De acordo com Maia (2009), a história do sistema penitenciário é carente 

de pesquisadores e de trabalhos acadêmicos. A produção historiográfica prisional 

brasileira ainda está em fase de consolidação. A principal obra publicada sobre o 

tema é o livro do sociólogo Fernando Salla, As prisões de São Paulo, 1822-1940, 

que concedeu uma enorme contribuição ao tema. Porém, como a obra é destinada 

especificadamente ao Estado de São Paulo, por esse motivo, a mesma não será 

utilizada.

É latente que a história do sistema penitenciário é dotado de situações 

que apontam para o desprezo, o descaso, a descontinuidade e a desconsideração 

em relação às políticas públicas no contexto prisional.

Ao entendimento de Foucault (1977), a prisão é um símbolo de punição, 

humilhação, tortura, morte. Assim é que os chamados “delinqüentes” eram tratados 

(aqueles que continham um comportamento antissocial). Foi introduzida a esses a 

pena de privação da liberdade, onde foi iniciado o sistema carcerário. Esse método 

de punição é uma verdadeira “pedra no sapato”  da agenda pública brasileira.  O 

sistema carcerário teve ao logo do tempo as mais variadas utilizações: alojamento 

de escravos, ex-escravos, hospício, casa para o abrigo de doentes mentais, crianças 

de rua e, por fim, para privar a liberdade inimigos políticos.

Desde  a  antiguidade  a  prisão  existe  como  forma  de  reter  os 
indivíduos. Esse procedimento contudo, constituía apenas um meio 
de  assegurar  que  o  preso  ficasse  à  disposição  da  justiça  para 
receber o castigo prescrito, o qual podia ser a morte, a deportação, a 
tortura, a venda como escravo ou pena galés, entre outras. Apenas 
na  idade  moderna  por  volta  do  século  XVIII,  é  que  se  dá  o 
nascimento da prisão ou, melhor dizendo, a pena de encarceramento 
criada.  Logo,  o  poder  que  opera  esse  tipo  de  controle  sobre  a 
sociedade não é atemporal (MAIA, 2009, pg. 12).

Da mesma forma que na antiguidade não se conhecia a pena de privação 

de liberdade, o mesmo se deu na Idade Média, mantidos alguns desses conceitos e 

condutas até a Idade Moderna.

Para a detenção, não havia a necessidade de aprisionamento em um local 

específico. Portanto, ainda não era fundamental que fosse traçada a arquitetura 
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de  uma  penitenciária  devido  ao  cárcere  ser  percebido  apenas  como  um  local 

provisório, para manter pessoas até o cumprimento das punições designadas.

Segundo Maia (2009), a partir do século XVII, já na Idade Moderna, é o 

começo de mudanças importantes no sistema penal, e a prisão seria o elemento 

chave para estas mutações. O ato de punir passa a não ser mais uma prerrogativa 

do poder real,  mas um direito de toda uma sociedade de se defender contra os 

indivíduos, que apresentam risco as propriedades e à vida das pessoas. A punição 

agora  é  marcada  pela  pena  da  restrição  da  liberdade.  Para  cada  crime,  é 

determinada uma sentença, isto é, o tempo necessário para se obter o controle do 

corpo e da mente do indivíduo. No século XVII, começaram a se formar as primeiras 

diretrizes do Direito Penitenciário. Durante algum tempo, o indivíduo condenado era 

objeto da execução penal, e só recentemente é que o condenado obteve direito a 

exigências éticas de respeito à dignidade.

Michelle Perrot (1988) afirma que, no final do século XVIII, a prisão vai se 

transformando no que é hoje, assumindo basicamente três funções: “punir, defender 

a  sociedade  isolando  o  malfeitor  para  evitar  o  contágio  dos  maus  elementos  e 

corrigir o culpado para reintegrá-lo à sociedade”.

Porém, até então o sistema penal era baseado na ideia de que aquela 

construção era mais um instrumento de castigo do que de recuperação do preso. O 

desejo  por  parte  das  autoridades  era  o  de  controle  das  mentes  e  dos  corpos 

rebeldes, transformando-os em instrumentos de fácil manipulação.

Pode-se  dizer  que  a  criação  do  sistema prisional  foi  visto  como uma 

evolução dos costumes éticos e morais da sociedade, que já não agüentava mais as 

cenas de tortura e morte como um espetáculo público. Grupos religiosos realizaram 

ações para melhorar as condições de vida dos detentos.

Maia (2009) enfatiza que, a partir dessas ideias, nos Estados Unidos, no 

século  XIX,  seriam  criados  os  primeiros  sistemas  prisionais,  que  colocariam  o 

isolamento, o silêncio e o trabalho como núcleo da pena, o que levaria à construção 

das penitenciárias.

A questão do sistema penitenciário foi uma temática muito importante nas 

discussões das políticas mundiais:

Estudando  os  casos  dos  sistemas  prisionais  da  Inglaterra,  da 
Holanda, da Itália e dos Estados Unidos, Melossi e Pavari destacam 
que o advento da pena de privação da liberdade esteve ligado ao 
desenvolvimento do capitalismo (MAIA, 2009, pg. 16).
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Ainda segundo Maia (2009), na Idade Moderna, a Europa foi atingida por 

uma onda de pobreza. Esse estado de pobreza se multiplicou pelo mundo e afetou 

diversos países, contribuindo para o aumento da criminalidade. Com o surgimento 

do capitalismo, constituiu-se a pena por conta do capitalismo industrial. Com tudo 

isso, tornou-se necessária a construção de prisões estruturadas para a correção dos 

criminosos.

Misciasci  (2010)  relata  que  a  prisão  teve  sua  origem  na  Igreja,  e  a 

detenção tornou-se o método fundamental de castigo. Esse tipo de pena passou a 

ser admitida de todas as formas, como, por exemplo, trabalhos forçados como forma 

de encarceramento, porém, em uma área ao ar livre.  Na Antiguidade, a primeira 

instituição  penal  foi  o  Hospício  de  San Michel,  em Roma,  a  qual  era  destinada 

primeiramente a encarcerar "meninos incorrigíveis",  denominada Casa de Correção.

No entender  de  Misciasci  (2010),  a  primeira  penitenciária  edificada no 

mundo  foi  a  House  of  Correction,  construída  em  Londres  entre  1550  e  1552, 

difundindo-se de modo marcante no Século XVIII. Porém, a privação da liberdade, 

como pena, no Direito leigo, iniciou-se na Holanda, a partir do século XVI, quando 

em 1595, foi construído o Rasphuis de Amsterdã. 

Ao analisar  uma população carcerária,  temos de considerar que a 
instituição  congregava  grupos  humanos  que  –  embora 
marginalizados  –  não  eram  homogêneos,  abrigando  bêbados, 
prostitutas,  vadios,  mendigos,  escravos,  loucos,  menores,  ladrões, 
assassinos...  Alguns  sabiam  que  iriam  perder  a  vida  ali  dentro. 
Obviamente, as atitudes em relação à prisão seriam diferentes e as 
formas de controlar esses grupos também (MAIA, 2009, pg. 20).
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Figura 4 Primeira instituição penal – Hospício de San Michel (Roma – Itália)

Fonte:  MISCIASCI,  Elizabeth.  Como  surgiram  os  cárceres.  Disponível  em:  < 
http://www.eunanet.net/beth/revistazap/topicos/inicioprisoes1.htm>. Acesso 24.ago.2010.

Figura 5: Entrada da House of Correction  (Londres – Reino Unido)

Fonte:  Foto  House  of  Correction.  Disponível  em:  <  http://www.keru.co.uk/FH/Middlesex
%20Text.html >. Acesso  em 24.ago.2010.

http://www.keru.co.uk/FH/Middlesex%20Text.html
http://www.keru.co.uk/FH/Middlesex%20Text.html


78

Figura 6: Rasphius Prison (Amsterdã – Holanda)

Fonte:  Brian  DiMambro  Rare  Books  &  Maps.  Disponível  em:  < 
http://www.raremapsandbooks.com/index.php?
main_page=product_info&products_id=10973>. Acesso  em 24.ago.2010.

3.1. Cenário das prisões na América Latina

Para Aguirre  (2009),  são amplamente conhecidas as dificuldades e os 

desafios  enfrentados  pelo  sistema  carcerário.  Escrever  sobre  a  histografia  das 

prisões na América Latina não é fácil, por estarmos lidando com as dificuldades de 

vários  países,  que  possuem  suas  peculiaridades,  sem  falar  nas  divergências 

econômicas, culturais e realidades políticas específicas.

As  prisões  são  muitas  coisas  ao  mesmo  tempo:  instituições  que 
representam o poder e a autoridade do Estado; arenas de conflito; 
negociação  e  resistência;  espaços  para  a  criação  de  formas 
subalternas  de  socialização  e  cultura;  poderosos  símbolos  de 
modernidade (ou ausência dela); artefatos culturais que representam 
as contradições e tensões que afetam a sociedade (AGUIRRE, 2009, 
pg. 35). 

Aguirre (2009) relata de forma brilhante as conexões entre a história das 

prisões e a evolução da sociedade latino-americana entre 1800-1940, período esse 

que compreende o funcionamento da Casa de Detenção do Recife (atual Casa da 

Cultura).
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A  maioria  dos  países  latino-americanos  adquiriu  sua  independência 

durante  o  período  compreendido  entre  1810  e  1825.  Após  a  expulsão  dos 

colonizadores  espanhóis  e  portugueses,  os  países,  então  independentes  (ex-

colônias), iniciaram um prolongado período de formação dos Estados-nações, o que 

gerou um embate entre os ideais republicanos, o liberalismo, o império das leis e a 

realidade de sociedades racistas, ditatoriais e excludentes.  Por trás de uma suposta 

sociedade de cidadãos republicanos, o que havia eram sociedades discriminatórias 

e hierarquizadas. Dentro do contexto descrito, as prisões apareceram como um local 

importante,  mas  ainda  não  necessariamente  central  para  a  implementação  de 

sistemas de dominação e repressão no período pós-independência.

Para  Maia  (2009),  na  época  colonial,  os  cárceres  não  eram  espaços 

considerados  dignos,  visto  que  estas  instituições  não  eram  consideradas 

fundamentais pelas autoridades coloniais. Eram sistemas punitivos desorganizados, 

desprovidos  de  higiene  e  que  não  ofereciam  ao  preso  estímulos  para  efeitos 

positivos.  Em  sua  maioria,  eram  lugares  improvisados  para  os  suspeitos  que 

aguardavam  julgamento  ou  para  os  condenados  que  apenas  aguardavam  a 

execução da sentença. Para o controle da sociedade, a prisão era um instrumento 

de castigo subvalorizado, visto que as execuções e castigos públicos eram, para a 

época, a verdadeira forma de se fazer “justiça”.

O encarceramento  de  delinqüentes  durante  o  período  colonial  foi 
uma prática social  regulada mais pelo costume do que pela lei,  e 
destinada simplesmente a armazenar  detentos,  sem que se tenha 
implementado  um  regime  punitivo  institucional  que  buscasse  a 
reforma dos delinqüentes (AGUIRRE, 2009, pg. 38).

Ainda de acordo com Aguirre (2009), o período posterior ao colonial é a 

era  das  guerras  de  independência.  Com  tudo  isso,  alguns  dirigentes  coloniais 

passaram a expressar suas críticas em relação ao sistema carcerário. O período 

republicano  chega,  e  os  líderes  dos  novos  Estados  independentes  enfatizam  a 

necessidade  do  controle  das  massas  indisciplinadas,  através  de  formas  mais 

eficazes de punição. Eram os castigos extrajudiciais, e foram mantidos os castigos 

tradicionais, tais como: açoite, trabalhos públicos, execuções, entre outros. Este foi 

um regime utilizado por muitos anos após o fim do período colonial.

Em  princípios  do  século  XIX,  a  penitenciária  havia  sido  adotada 
como  modelo  institucional  carcerário  por  excelência  na  Europa  e 
Estados Unidos. Ela constituía um novo padrão de encarceramento, 
que  combinava  um  desenho  arquitetônico,  uma  rotina  altamente 
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regimentada  de  trabalho  e  instrução,  um  sistema  de  vigilância 
permanente  sobre  os  detidos,  um  tratamento  humanitário 
(supostamente) e ensino da religião (AGUIRRE, 2009, pg. 40).

Esta  nova  forma  de  percepção  do  cárcere  arrebatou  uma  quantidade 

relativamente  pequena  de  autoridades  na  América  Latina.  As  elites  latino-

americanas  tinham  um  extremo  receio  referente  à  implementação  do  sistema 

penitenciário,  por medo dos iletrados, dos trabalhadores rurais e daqueles que a 

elite julgava incapazes de terem atitudes civilizadas.

Algumas penitenciárias modernas foram construídas na região, buscando 

ampliar  a  atuação  do  Estado  no  controle  social,  apresentar  uma  imagem  de 

modernidade ao mundo e oferecer à população uma sensação de segurança, mas 

isso não quer dizer que todo esse intuito foi aplicado na prática.

A primeira penitenciária na América Latina foi a casa de correção do 
Rio  de  Janeiro,  cuja  construção  iniciou-se  em  1834,  tendo  sido 
concluída em 1850. A construção da penitenciária  de Santiago do 
Chile se iniciou em 1844, e começou a receber detentos em 1847, 
mas só funcionou plenamente em 1856. O governo  peruano iniciou a 
construção  da  penitenciária  de  Lima  em  1856.  Mais  duas 
penitenciárias  foram  construídas  na  década  seguinte:  a  de  Quito 
(1874) e a de Buenos Aires (1877) (AGUIRRE, 2009, pg. 41).

Nesta  primeira  fase  de  transformações  no  sistema  carcerário,  é 

indispensável apresentar alguns fatores influenciadores (AGUIRRE, 2009, pgs 41-

46): 

1) O modelo penitenciário seguia o padrão das instituições americanas;

2) Apesar da implantação de um sistema carcerário e de cada Estado 

desejar mudanças, estas não aconteceram;

3) Gerou um impacto muito modesto sobre a sociedade;

4) Obstáculos financeiros e administrativos pelo fato de a América Latina 

não estar preparada para o sistema;

5) As  instituições  foram  duramente  criticadas  por  prometer  higiene, 

tratamento humanitário, eficácia no trabalho de ressocialização dos “delinqüentes” 

e não cumprirem;

6) Superlotação por ausência de recursos.

O sistema carcerário brasileiro é pouco desenvolvido, e força o Estado a 

buscar  medidas  paliativas  para  o  crescente  número  da  marginalidade  no  país. 
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Inicialmente, o Exército foi utilizado como uma instituição penal, o qual, de fato, se 

tornou o maior instrumento punitivo do Brasil.

Talvez a única inovação implementada nos países latino-americanos 
durante a metade do século XIX tenha sido a abertura de prisões e 
casas de correções para mulheres (AGUIRRE, 2009, pg. 50).

Segundo Aguirre (2009), estes centros femininos eram, na maioria das 

vezes, centros filantrópicos ou religiosos, e não algo que o Estado tivesse controle. 

Não era de seu interesse, ou seja, as instituições eram semi-autônomas. Acreditava-

se que as mulheres, para uma regeneração, precisavam de um ambiente amoroso e 

os  homens,  de  uma  estrutura  rígida.  A  maioria  dos  países  latino-americanos 

fracassou no intuito de uma executar reformas em seu sistema prisional. Algumas 

prisões foram construídas, outras reformadas. Para alguns, as condições de vida 

melhoraram.  Porém,  o  sistema  apresentava  claros  indícios  de  esgotamento  e 

ineficiência.

No Brasil,  a  assustadora  maioria  dos  detentos  era  afro-brasileira. 
Entre  1860  e  1922,  por  exemplo,  constituíram  74%  do  total  dos 
detentos da Casa de Detenção do Recife (AGUIRRE, 2009, pg. 61).

Marilene Sant´anna (2009) relata que pensar a prisão foi  uma questão 

importante no século XIX para os brasileiros.  Desde as primeiras décadas deste 

século, quando ocorreram mudanças na legislação e na estrutura judiciária do país, 

a  forma de punir  os indivíduos criminosos foi  discutida de modo cada vez  mais 

intenso,  alcançando  repercussão  entre  grupos  importantes  de  atuação  política, 

jurídica e social no Brasil. Do ponto de vista jurídico, a Constituição de 1824 e o 

Código Criminal de 1830 induziram a questão do aprisionamento moderno no país. 

A constituição determinou que, dali em diante, as “cadeias serão seguras, limpas e 

bem arejadas, havendo diversas casas para separação dos réus, conforme suas 

circunstâncias e natureza de seus crimes”.

Conforme Silva  (1996),  a  modernização do aparato  prisional  no  Brasil 

aconteceu por meio de uma mera cópia dos modelos estrangeiros. Caracterizou-se 

por  mesclar  padrões  de  várias  penitenciárias,  combinando  o  tradicional  e  a 

modernidade. 
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Figura 7: Planta da Casa de Correção – 1° penitenciária da América Latina (Rio de 
Janeiro– Brasil) 

Fonte:  RIOS  FILHO.  Adolfo.  Evolução  urbana  do  Rio  de  Janeiro  (1816-1850). Revista 
Viveracidades.  Disponível  em:  < 
http://www.vivercidades.org.br/publique_222/web/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?
infoid=1452&sid=5>. Acesso  em 25.ago.2010.

3.2. Casa de Detenção do Recife – Atual Casa da Cultura 15

O prédio onde atualmente funciona a Casa da Cultura foi inaugurado em 

25  de  abril  de  1855  como  Casa  de  Detenção  do  Recife,  umas  das  maiores 

edificações do século XIX nas áreas aterradas da Ilha Antônio Vaz.

A  construção  data  de  um  período  em  que  o  Recife  passava  por  um 

processo de crescimento urbanístico e arquitetônico, o que levou à ampliação das 

áreas  físicas  para  terrenos  conquistados  aos  alagados  e  ao  Rio  Capibaribe. 

Observou-se naquele século a ampliação das faixas ribeirinhas,  a construção de 

pontes,  como a Boa Vista  e  a  6  de  Março,  novos  planos de  agenciamento  e a 

15  Texto  originalmente  publicado  pela  FUNDARPE.  Processo  de  tombamento/Diretoria  de 
Preservação Cultural - FUNDARPE. Ordem no. 004. Decreto no. 6.687/80. Resolução do Conselho 
de Cultura de Pernambuco no. 1/80. Disponível em: < http://www.nacaocultural.pe.gov.br/historia-da-
casa-da-cultura-de-pernambuco/ >. Acesso em: 24. ago.2010.  
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criação de terrenos através de grandes aterros.

A busca de um local para a construção da Casa de Detenção esbarrava 

na carência de áreas livres no centro da cidade (no caso, as ilhas do Recife e de 

Antônio Vaz). Por isso, foi escolhido um “alagado por detrás da Rua da Concórdia, 

na margem do Capibaribe, pouco acima da Ponte da Boa Vista”, conforme se lê no 

relatório  que  o  engenheiro  José  Mamede  Alves  Ferreira  (1820-1862)  enviou  ao 

Presidente da Província, José Ildefonso Souza de Ramos, em 1851. Além de ser o 

autor do projeto original da Casa de Detenção, o engenheiro Mamede é responsável 

por  outras  obras  importantes  na  cidade,  como  o  Hospital  Pedro  II,  o  Ginásio 

Pernambucano e a Capela do Cemitério de Santo Amaro. 

As obras  de  construção  da  Casa  de  Detenção  começaram em 1950, 

numa área de cerca de 1,5 hectare. Em 1955, foi concluído o raio do norte, as casas 

da administração e da guarda e toda a muralha de circuito do estabelecimento, com 

4  metros  de  altura  e 60  centímetros  de  espessura,  bem como dois  torreões de 

entrada.  Em abril  do  mesmo ano,  o  major  Florêncio  José Carneiro  Monteiro  foi 

nomeado administrador do estabelecimento e os primeiros presos foram transferidos 

para o local. Apenas em 1867, a obra foi inteiramente concluída, incluindo raios sul e 

leste e varanda para o observatório central, onde foi construído um belo santuário. 

Entre a espessa muralha e a amurada que margeia o rio, abriu-se a rua principal de 

acesso  à  Casa,  que  hoje  constitui  uma  quadra  de  formato  hexagonal. Com  a 

demolição das muralhas em 1973, antes de ter início o processo de restauração, 

essa quadra funcionou como uma grande praça de uso público. 

O projeto arquitetônico da Antiga Casa de Detenção do Recife segue o 

modelo Panopticon, seguindo os padrões tradicionais de segurança carcerária da 

época. A planta cruciforme permitia a concentração de guardas nos fundos do Bloco 

de  Administração,  sobre  um  balcão  que  avançava  pelo  salão  central.  Esta 

localização  facilitava  a  vigilância  das  celas,  pois  permitia  a  visão  de  todos  os 

corredores  das  celas,  nos  três  blocos  radiais  (sul,  leste  e  oeste).  Em cada  um 

desses raios,  havia três pavimentos ocupados por celas de ambos os lados. Os 

raios eram ligados por passarelas estreitas, originariamente feitas em madeira, que 

eram apoiadas por “cachorros” de ferro fundido. 

Os  quatro  blocos  (três  blocos  de  cela  e  um  de  administração)  eram 

ligados por uma cúpula hexagonal, que foi demolida em uma das alterações que o 

monumento sofreu. A cúpula foi reconstruída em alumínio, por questões estruturais, 
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durante as obras de restauração da Casa, empreendidas pela FUNDARPE de 1974 

a 1977, com projeto dos arquitetos Fernando de Barros Borba e José Luiz Mota 

Menezes.

Sobre o projeto de Mamede, o arquiteto Herculano Ramos publica em 

folheto  de  1882:  “A  nossa  Casa  de  Detenção,  estudada  em  face  da  teoria  da 

arquitetura é um dos nossos poucos edifícios, onde existe harmonia mais ou menos 

perfeita entre a forma adotada e a necessidade que ocasionou a construção. Há, ali, 

nesse ponto de vista e em relação ao conjunto dos elementos, o caráter acertado 

das  obras  racionalmente  feitas.  (...)  Cada elemento  tem assim uma significação 

perante a arte; cada linha pode despertar um sentimento capaz de concorrer para o 

fim a que se destina a disposição geral”. (Alguns informes sobre a Casa da Cultura, 

Mauro Mota).  Durante os 118 anos em que funcionou,  a  Casa de Detenção era 

praticamente a única grande penitenciária de Pernambuco. Para ela, foram enviados 

sentenciados de diversas prisões do Estado, desde presos comuns até perseguidos 

políticos, como Gregório Bezerra, Francisco Julião, João Dantas, Plínio Marques e 

Antônio Marques.

O presídio foi fechado no dia 15 de março de 1973, por determinação do 

então governador Eraldo Gueiros Leite. Os presos foram transferidos para outros 

presídios do Estado, sobretudo o de Itamaracá. No mesmo ano, foi elaborado um 

plano de restauração do edifício.

A  mudança  da  antiga  Casa  de  Detenção  para  um  centro  cultural  foi 

sugerida pelo  artista  plástico Francisco Brennand,  que na época era o chefe da 

Casa Civil  do Governo do Estado.  A idéia  -  anunciada em 1963,  na “Exposição 

Nordeste”, que aconteceu no recém-restaurado Solar do Unhão, em Salvador, Bahia 

- era criar um museu de arte moderna e popular, uma biblioteca de arte, um plano 

piloto  para  experiências  artesanais  e  uma  sala  para  concertos.  O  projeto  de 

mudança foi  elaborado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bardi,  junto ao também 

arquiteto Jorge Martins Júnior. Ainda durante o governo do Ministro Eraldo Greiros, o 

ex-secretário da Justiça, Souto Dourado, escreveu no Diário de Pernambuco: “Foi 

como artista,  sem um traço sequer,  que Brennand fez naquele momento o mais 

humano mural de sua vida, pela idéia que teve da libertação dos escravos da lei, 

daquele  masmorra  (...)  A  Casa  de  Detenção  está  a  pedir  que  se  escreva  sua 

história. Não urgentemente, não logo, não agora. Mas quando o tempo passar mais 

um pouco. A poeira sentar. Os gritos pararem no ar. Quando revistas ou perdoadas 
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as injustiças, porventura cometidas. Somente a História poderá contar ao longo do 

tempo de forma limpa e impessoal, os episódios reais da Casa de Detenção, por 

que, convenhamos, a História não se faz incontinenti ao fato, como na literatura de 

Cordel”.

Com o  fechamento  da  Detenção,  os  documentos  penitenciários  foram 

dispersados, mas o material voltou a ser reunido em 1982, por iniciativa do Arquivo 

Público  Estadual  (órgão  hoje  responsável  pela  guarda,  manutenção  e 

processamento  técnico  do  mesmo).  O  acervo,  formado  por  2.401  volumes  de 

documentos  administrativos  e/ou  históricos  encadernados  e  4.705  fichas  de 

detentos, foi classificado e está disponível para consulta ao público na sala Mamede 

Ferreira (no raio oeste).

A Casa da Cultura é um monumento estadual tombado pelo Decreto nº 

6.687, de 5 de agosto de 1980.

São informações técnicas:

- Área de construção: 8.400 m²

- 110 Lojas

- Cerca de 20 sindicatos e associações 

- Teatro Clênio Wanderley (50 lugares)

- Palco Nelson Ferreira

- Sala Jota Soares

- Sala Mamede Ferreira

Figura 8: Cela da antiga Casa de Detenção do Recife
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Fonte:  Site  da  Casa  da  Cultura.  Disponível  em:  <  http://www.casadaculturape.com.br>. 
Acesso em 15.abr.2010. 

http://www.casadaculturape.com.br/
http://www.casadaculturape.com.br/imgs/galeria/009g.jpg


CAPÍTULO IV – CASA DA CULTURA: DIÁLOGOS E HETEROGLOSSIA

4.1. Relatos e análise da pesquisa de campo

Valeram-se da análise dos conteúdos obtidos na pesquisa de campo, no 

objeto de estudo à Casa da Cultura, localizada em Recife/PE. Foram discutidos a 

questão  da  utilização  da  Casa  da  Cultura  -  bem  Tombado  pela  Fundação  do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, desde a comercialização deste bem 

até a análise dos mais variados ângulos,  observando às diretrizes da instituição 

mantenedora (FUNDARPE), bem como sob a ótica de quem vivencia diariamente 

este local.

Para a realização da pesquisa, o objetivo foi verificar como foi executado 

o  processo  de  patrimonialização  da  Casa  da  Cultura  e  realizar  um  estudo 

diagnóstico  de  como está  sendo  ofertado  à  população  e  aos  turistas  este  bem 

histórico-cultural  da  cidade  do  Recife,  além  de  averiguar  se  a  política  cultural 

proposta pelo órgão responsável pela sua salvaguarda é condizente com a realidade 

atual.

Os  dados  foram  coletados  através  da  realização  de  aplicação  de  30 

questionários  com os Turistas  que visitavam o ambiente  de  pesquisa  e  com 40 

transeuntes do Bairro de Santo Antônio, além de entrevistas semiestruturadas com a 

administradora da Casa da Cultura Sra. Adriana Martins, com uma funcionária do 

box de informações turísticas locado na Casa da Cultura, com 16 lojistas do local, 

com o historiador Sr. Agostinho Daciel dos Santos e com o Diretor de Gestão de 

Equipamentos Culturais da FUNDARPE, Sr. Célio Pontes, além da participação da 

pesquisadora como observadora do local e a realização de pesquisa documental16.

No dia 24 de setembro de 2010, foi iniciada a coleta de dados no objeto 

de estudo da pesquisa, a Casa da Cultura. Os trabalhos foram principiados com uma 

entrevista semiestruturada com a Administradora da referida instituição (Chefe de 

Unidade), Sra. Adriana César Martins, que atua na instituição como cargo de 

16 04  Entrevistas  e  70  questionários  aplicados  no  período  compreendido  entre  24/09/2010  e 
04/07/2011.
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confiança da FUNDARPE há três anos. Para visualização da estrutura da entrevista, 

vide apêndice A.

A Casa da Cultura funciona de segunda à sexta das 09:00h-19:00h, aos 

sábados,  das  09:00h-18:00h,  e,  aos  domingos,  das  09:00h-14:00h.  Atualmente, 

trabalham  no  local  (portaria  e  serviços  gerais)  um  total  de  20  pessoas  e  na 

administração  14  pessoas.  Todos  são  contratados,  seja  como  prestadores  de 

serviço ou como cargos de confiança pela  FUNDARPE, conforme dados obtidos 

com a administradora da Casa da Cultura, Sra. Adriana Martins.

A Sra. Adriana Martins descreve a Casa da Cultura, primeiramente, como 

um dos equipamentos culturais da FUNDARPE. É reconhecida como um dos pólos 

da  cultura  pernambucana,  onde  procura  abrigar  em  suas  instalações  a 

representatividade  de  todos  os  segmentos  da  cultura  de  Pernambuco  (moda, 

artesanato, gastronomia),  tentando ser o principal  divulgador e difusor da cultura 

pernambucana. A Casa tem um grande potencial turístico, histórico, artístico e não 

nega que existe a importância da questão comercial.  Em sua opinião,  a referida 

instituição representa Pernambuco de forma quase que completa.

O foco de atuação da Casa, segundo a entrevistada, é a divulgação da 

Cultura de Pernambuco, desde a forma como foi transformada ou adequada para o 

turista e para todos os pernambucanos. Existe, também, o foco social, que é difundir 

a questão dos projetos que são aprovados pelo FUNCULTURA, a sustentabilidade 

através do trabalho com algumas escolas públicas, ou seja,  a difusão da cultura 

dentro do contexto social de Pernambuco, afirma a administradora.

Quando questionada sobre os critérios estabelecidos para a escolha dos 

lojistas, é retratado que existe uma questão histórica, visto que o objeto de estudo 

funciona como Casa da Cultura de Pernambuco há trinta e quatro anos. A maioria 

dos lojistas são muito antigos, conta a Sra. Adriana Martins. A princípio, o critério 

para o aluguel da cela era o artesão que exercia seu trabalho, mas não possuía um 

local adequado para divulgá-lo e comercializá-lo. Porém, infelizmente, não houve por 

parte dos artistas essa administração, então, esse enfoque acabou se perdendo. 

Indagada se os artistas trabalhavam no entorno da Casa,  a  Sr.  Adriana Martins 

descreve que não eram artistas que comercializavam seu artesanato no entorno, 

antes da criação da Casa da Cultura. Eram artistas ligados à questões do Estado. 

Item esclarecido.
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Portanto, segundo a entrevistada, a Casa da Cultura foi criada a princípio 

com o intuito de dar condições a esses artistas de comercializarem seu trabalho. 

Atualmente, a concessão de celas (lojas) é mais criteriosa, enfatiza. É necessário ao 

interessado  estar  dentro  de  certos  pré-requisitos,  cujo  principal  é  a  venda  de 

artesanato  da  cultura  pernambucana,  reforça  a  Sra.  Adriana  Martins.  Estes  pré-

requisitos  não  são  definidos  pela  coordenação  da  Casa  e,  sim,  pela  própria 

FUNDARPE.

Questionada se os lojistas contribuem para a preservação do espaço, a 

entrevistada retrata  que existe  um contrato de  concessão de uso,  onde existem 

diversas cláusulas para que o lojista não descaracterize as celas (lojas), já que é 

uma edificação tombada. Se o lojista necessita fazer alguma pequena adequação, 

ele  solicita  à  administração  da  Casa  que  repassa  para  que  a  FUNDARPE,  na 

representação da diretoria de patrimônio, analise a solicitação e autorize ou não tal 

modificação.  Rege  no  contrato  a  preservação  do  bem.  Os  lojistas  realizam 

pagamento mensal de um aluguel (permissão de uso), que é pago diretamente à 

FUNDARPE. A Sra. Adriana Martins não soube informar o valor do mesmo.

Quanto  às  atividades  culturais  existentes  na  Casa,  conforme  a  Sra. 

Adriana Martins, existem a oficina de cinema digital, oficina de sapateado (projeto do 

FUNCULTURA),  capoeira,  oficina  de  teatro  e,  no  ano  de  2009,  a  oficina  de 

animação desenvolvida com as crianças do bairro de Santo Amaro e apresentações 

culturais. No tocante das apresentações culturais, a mesma afirma que é um espaço 

que a Casa disponibiliza para que o artista mostre o seu trabalho. Porém, existe uma 

certa  triagem porque a FUNDARPE acredita  que nem toda forma de expressão 

artística está condizente com o espaço da Casa da Cultura, e, quando não está, é 

indicado outro espaço para a apresentação. Além das apresentações culturais, é 

aberto  espaço  para  o  ensaio  de  manifestações  culturais  pernambucanas,  como 

afoxés  e  grupos  de  comunidades  vizinhas.  Estes  grupos,  em  contrapartida, 

comprometem-se  com  a  administração  da  Casa  a  efetuarem  algumas 

apresentações no decorrer do ano.

Além  disso,  de  acordo  com  a  Sra.  Adriana  Martins,  a  FUNDARPE 

trabalha através de ciclos (carnavalesco, junino, natalino, etc.), porque a Casa da 

Cultura  é  um  dos  pólos  de  cultura  da  FUNDARPE.  Nesses  períodos,  ocorrem 

apresentações culturais,  respeitando o horário de funcionamento e a acústica da 
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Casa. É a própria FUNDARPE que indica o grupo que irá se apresentar por existir 

no órgão uma diretoria de programação com esta finalidade.

Para a entrevistada, a atuação efetiva da FUNDARPE na Casa da Cultura 

é total, visto que, como já citado pela mesma, a Casa é um dos equipamentos do 

órgão. A administradora da Casa da Cultura está diretamente ligada à diretoria de 

difusão cultural da FUNDARPE. A manutenção do espaço físico, recebimento das 

mensalidades dos lojistas e do estacionamento que é terceirizado até os contratos 

de prestação de serviço são administrados pela FUNDARPE. Portanto, de fato, ela é 

a grande gestora do equipamento. A administradora da Casa apenas identifica as 

principais necessidades (dos lojistas, dos turistas, dos funcionários, do equipamento 

em geral) e repassa para o órgão.

Conforme  a  entrevistada,  as  reuniões  periódicas  são  entre  a 

administração e a FUNDARPE e, quando há necessidade, entre a administração da 

Casa e os lojistas. Não existem reuniões entre a administração, a FUNDARPE e os 

Lojistas.

Para a Sra. Adriana Martins, a atuação e a relação estabelecida entre a 

FUNDARPE, a administração da Casa da Cultura e os lojistas é tida como perfeita, 

ao contrário do que muita gente pensa enfatiza a mesma. É uma relação, acima de 

tudo, de muita parceria. De acordo com a entrevistada, os conflitos são mínimos e 

contornados de forma eficiente.

Questionada como a FUNDARPE auxilia na proteção e manutenção da 

Casa da Cultura, a Sra. Adriana Martins afirma que é através do gestor da Casa, 

visto  que o  mesmo faz um diagnóstico  das necessidades,  seja  da  infraestrutura 

física ou da prestação de serviço. A FUNDARPE vem com o papel de provedor de 

contratos para que a Casa funcione. A administração identifica o problema e repassa 

para a FUNDARPE para que, juntos, possam solucioná-lo.

A  administradora  da  Casa  acredita  que  a  mesma  atende  de  forma 

eficiente sua proposta de centro de difusão de cultura, porém, ela diz que nada é 

perfeito, e existe, como em qualquer lugar, sempre algo a melhorar.

A  atividade  turística  gerada  na  Casa  da  Cultura  exerce,  segundo  a 

entrevistada,  impactos.  A  mesma  relata  apenas  impactos  financeiros,  como  o 

comissionamento  pago  aos  Guias  de  Turismo  para  indicação  de  lojas.  É 

questionado pela entrevistadora se há algum trabalho de minimização de impactos, 

através de treinamentos e palestras com os Guias de Turismo e lojistas, e a mesma 
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se evade da resposta, limitando-se a dizer que é um trabalho complicado porque os 

Guias são autônomos.

No  entendimento  da  entrevistada,  a  divulgação da  Casa da Cultura  é 

realizada  através  da  FUNDARPE,  principalmente  pela  sua  página  virtual,  onde 

constam informações sobre os equipamentos culturais.  A página virtual oficial  da 

Casa da Cultura é mantida pela FUNDARPE. A Associação dos Lojistas organizou 

uma outra,  porém não é oficial,  e os mesmos não obtiveram autorização e nem 

apoio para realização da mesa. Segundo a Sra. Adriana Martins,  medidas legais 

para a retirada deste material  estão sendo discutidos com a diretoria de impressa 

da FUNDARPE.

Segundo a Administradora, a Casa da Cultura é composta por 156 celas, 

e, destas, 110 celas funcionam como lojas, associações e federações. São de 45 a 

50  entidades  funcionando  na  Casa,  e  as  demais  são  lojas,  lanchonetes, 

administração, depósito, entre outros. 

A área construída da Casa da Cultura, conforme dados da administração, 

é de 14.529,80 MT2, Perímetro três pavimentos 4.27116,60 MT2.

A administradora da Casa da Cultura, Sra. Adriana Martins, confessa que 

não tem conhecimento sobre a sala Mamede Ferreira, que é colocado no site da 

FUNDARPE como um local para consulta de documentos administrativos da época 

da Casa de Detenção. Os arquivos e documentos da época da Casa de Detenção 

estão no Arquivo Público segundo a mesma.

De acordo com a entrevistada, na Casa, existe um teatro denominado 

Clênio Vanderley, com capacidade para 50 pessoas, uma sala de projeção, que é a 

sala Jota Soares, com capacidade também para 50 pessoas, e o anfiteatro Nelson 

Ferreira (palco), com capacidade para aproximadamente 100 pessoas.

A Sra. Adriana Martins relata que o Plano de Gestão Pública (a Política 

Cultural de Pernambuco) foi apresentado e divulgado para todos no palco Nelson 

Ferreira.  A  então  presidente  da  FUNDARPE,  Sra.  Luciana  Azevedo,  fez  uma 

apresentação para os lojistas, artistas e administração. Segundo a FUNDARPE17, a 

gestão da Política de Cultura se estrutura em um modelo de diálogo democrático do 

Estado  com  o  tecido  social  e  cultural,  assegurando  o  espaço  da  sociedade  na 

17 FUNDARPE. Processo de tombamento/Diretoria de Preservação Cultural - FUNDARPE. Ordem no. 
004. Decreto no. 6.687/80. Resolução do Conselho de Cultura de Pernambuco no. 1/80.  Disponível 
em: < http://www.nacaocultural.pe.gov.br/historia-da-casa-da-cultura-de-pernambuco/ >. Acesso em: 
24. sep. 2010.  
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construção de políticas públicas. A entrevistada acredita que isso ocorre de fato, e 

que a sociedade interfere na construção das políticas públicas.

A FUNDARPE (2010)  descreve em sua página virtual  que a  Casa da 

Cultura acolhe ações formativas de espetáculos de teatros, música e dança. Essas 

apresentações, conforme a Sra. Adriana Martins, ocorrem ao longo do ano por ciclos 

(carnavalesco,  junino,  natalino,  entre  outros),  as  escolas  públicas  que  fazem 

apresentações no espaço e os moradores do entorno que realizam ensaios, porém, 

não existe um indicador preciso sobre a freqüência destas apresentações.

Ao fim da entrevista,  a  Sra.  Adriana Martins  forneceu um resumo por 

escrito da História da Casa da Cultura que, segundo a mesma, eles entregam para 

aqueles que estão realizando pesquisas sobre a instituição (vide anexo B).

No  decorrer  do  documento,  é  relatado  que  a  Casa  da  Cultura  é  um 

espaço  público  que  tem  por  finalidade  a  promoção  e  a  divulgação  da  cultura 

Pernambucana, e é um dos principais espaços culturais da FUNDARPE, além de 

falar sobre a história da Casa de Detenção até a formação da Casa da Cultura. São 

citados  também  alguns  artigos  que  são  comercializados  no  local  e  relata  que 

pessoas que trabalham nas proximidades utilizam o equipamento para passear ou 

passar seu horário de almoço (fato não presenciado em todo o período de execução 

da pesquisa de campo).

O texto fornecido pela administração da Casa da Cultura não é igual ao 

material contido na página virtual de sua mantenedora, a FUNDARPE, incluso com 

informações contraditórias. O documento cedido pela FUNDARPE diz que, com o 

fechamento da Casa de Detenção, os documentos penitenciários foram dispersados, 

mas  o  material  voltou  a  ser  reunido  em 1982,  por  iniciativa  do  Arquivo  Público 

Estadual. O acervo, formado por 2.401 volumes de documentos administrativos e/ou 

históricos encadernados e 4.705 fichas de detentos, foi classificado e está disponível 

para  consulta  ao  público  na  sala  Mamede  Ferreira  (no  raio  oeste),  segundo  a 

FUNDARPE. Porém, a própria administradora da Casa da Cultura desconhece esta 

sala. A detentora da documentação é o Arquivo Público. Além da discrepância de 

datas, onde se lê no descritivo cedido pela administração que a obra da Casa foi 

iniciada em 1850, no descritivo da FUNDARPE consta como 1950.

Analisadas  as  respostas  concedidas  pela  Administradora  da  Casa  da 

Cultura, Sra. Adriana Martins, é possível fazer algumas considerações preliminares:
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1. No decorrer da entrevista, a Sra. Adriana Martins afirma que um dos pré-

requisitos  para  se  tornar  lojista  da  Casa  da  Cultura  é  a  venda  de 

artesanato da cultura pernambucana. Porém, no decorrer da pesquisa de 

campo,  foi  observado  que  vários  produtos  ofertados  são  oriundos  de 

outras regiões do Brasil. Onde fica a difusão da cultura pernambucana?;

2. Quanto ao questionamento das atividades culturais oferecidas pela Casa, 

visto que ela é segundo a entrevistada um pólo de difusão cultural, fica 

evidente que só existem apresentações culturais nos ciclos (carnavalesco, 

junino, natalino, etc.);

3. A entrevistada é administradora de um “centro de difusão cultural” e de um 

bem tombado por sua importância histórica e cultural de Pernambuco, e 

reflete  que a atividade turística no local  só gera impactos econômicos. 

Onde  ficam  os  impactos  relativos  à  preservação,  envolvimento  da 

comunidade na rotina do local, marginalidade no entorno, entre outros;

4. A área construída da Casa da Cultura, conforme dados da administração, 

é  de  14.529,80  m².  E,  segundo  FUNDARPE  (2010)  é  de  8.400  m², 

informação contraditória entre a FUNDARPE e a Administração da Casa 

da Cultura;

5. O texto fornecido pela administração da Casa da Cultura não é igual ao 

material contido no site de sua mantenedora, a FUNDARPE, incluso com 

informações conflitantes. O documento cedido pela FUNDARPE diz que, 

com o fechamento da Casa de Detenção, os documentos penitenciários 

foram  dispersos,  mas  o  material  voltou  a  ser  reunido  em  1982,  por 

iniciativa do Arquivo Público Estadual.  O acervo foi  classificado, e está 

disponível  para  consulta  ao  público  na  sala  Mamede  Ferreira  (no  raio 

oeste), segundo a FUNDARPE. Porém, a própria administradora da Casa 

da  Cultura  desconhece  esta  sala.  A  detentora  da  documentação  é  o 

Arquivo Público. Além da discrepância de datas, onde se lê no descritivo 

cedido pela administração que a obra da Casa foi iniciada em 1850, no 

descritivo  da FUNDARPE,  consta  como 1950,  constatando,  assim,  que 

não há uma coesão entre  as informações contidas em documentos da 

FUNDARPE e as informações fornecidas pela Administração da Casa.
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Em um segundo momento, foi realizada uma entrevista semiestruturada 

com uma funcionária do Box de Informações Turísticas, locado na Casa da Cultura. 

O nome da entrevistada será mantido em sigilo, visto que a mesma é prestadora de 

serviço e teme pela perda do emprego. A mesma será chamada de “Sandra”. Para 

visualização da estrutura da entrevista, vide apêndice B.

“Sandra”  tem  24  anos  e  é  Bacharel  em  Turismo.  O  primeiro 

questionamento  foi  qual  é  o  horário  de  funcionamento  do  Box.  O Box  funciona 

segundo a entrevistada de segunda à sexta das 09:00h até às 19:00h, aos sábados, 

das 09:00h às 18:00h, e aos domingos, das 09:00 às 14:00hs.

A entrevistada foi questionada em relação à existência de algum folder 

promocional da Casa da Cultura, e foi relatado com muita indignação que não existe 

qualquer material informativo sobre a Casa da Cultura no Box.  Ela expõe que existia 

uma  folha  com  o  logotipo  da  FUNDARPE,  que  descrevia  a  história  da  Casa. 

“Sandra” narra que o papel era uma vergonha sob o ponto de vista do aspecto do 

material, e também do conteúdo que, segundo a entrevistada, era mal elaborado, 

pois continha erros grotescos de gramática. Havia equívocos em relação à história 

em si da Casa de Detenção, e a versão em língua inglesa também continha erros 

gramaticais e de conteúdo.

Segundo  a  entrevistada,  os  folders  disponíveis  no  Box na  data  eram: 

mapas  do  Recife,  mapa  de  Porto  de  Galinhas  e  as  Rotas  de  Pernambuco  da 

EMPETUR. Segundo “Sandra”, o Material é distribuído de acordo com o público. O 

Box de Informações do Aeroporto tem um tipo de material, o Box do Recife Antigo 

outro  tipo,  e  o  da  Casa  da Cultura,  também. Ela  relata  que não  existem Box´s 

universais,  sendo eles  administrados parte  pela  EMPETUR e a  outra  parte  pela 

Prefeitura da cidade do Recife. O Box da Casa da Cultura é de responsabilidade da 

Prefeitura da cidade do Recife e possui 02 atendentes em sistema de escala.

Questionada  em relação  às  dúvidas  e  perguntas  mais  freqüentes  dos 

turistas,  são:  quanto  à  localização,  instrução  específicas  de  atrativos  turísticos, 

indicação de lanchonetes e restaurantes no entorno da Casa da Cultura e indicação 

de hospedagem.

Conforme  a  entrevistada,  os  turistas  normalmente  perguntam  sobre  a 

história do prédio e sempre pedem o histórico impresso, mas, como já citado, não 

existe nenhum material. A mesma se mostra indignada, como um local com intenso 

fluxo turístico não tem um fraldário, um caixa 24hs e acesso a internet.
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Indagada se os turistas fazem algum questionamento acerca de eventos 

culturais na Casa, foi exposto que alguns perguntam sobre apresentações de Frevo, 

mas de forma esporádica. É reforçado por parte da entrevistada que na Casa da 

Cultura não existem apresentações folclóricas, isso tirando as datas comemorativas 

e os ensaios à noite de afoxé e capoeira, mas é muito pouco. A mesma, de forma 

espontânea, expressa que considera a Casa da Cultura um shopping de artesanato, 

e nada mais do que isso.

Questionada  se  havia  tido  acesso  às  políticas  públicas  culturais  do 

governo  Eduardo  Campos  e  se  foi  realizado  pela  FUNDARPE  algum  tipo  de 

treinamento sobre a importância  da  Casa da Cultura  e de  sua preservação,  ela 

responde não para ambos os questionamentos.

Sob o ponto de vista da entrevistada, a administração da Casa da Cultura 

é péssima, sem preparo e eficiência sobre o que se propõe a fazer.

Não existe nenhum tipo de reunião periódica entre a administração e as 

pessoas que trabalham no Box de Informações Turísticas. A entrevistada trabalha 

no Box da Casa da Cultura há dois anos. Foi percebido que “Sandra” fez desta 

entrevista  uma  espécie  de  desabafo,  visto  que,  até  pela  formação  da  mesma, 

demonstrou bastante indignação de como o bem histórico-cultural Casa da Cultura é 

tratado.

Avaliadas  as  respostas  concedidas  pela  funcionária  do  box  de 

informações turística, é possível tecer algumas considerações preliminares:

1. Questionada se existe algum folder promocional  da Casa da Cultura,  a 

entrevistada relatou que não existe qualquer material informativo sobre a 

Casa  da  Cultura  no  Box,  o  que  é  bastante  grave,  já  que  este  é  um 

equipamento cultural da cidade do Recife, e os turistas querem saber mais 

acerca do local, como foi dito pela entrevistada;

2. Ausência de uma estrutura física mais adequada com fraldário, um caixa 

24hs e acesso a internet;

3. É reforçado por parte da entrevistada que na Casa da Cultura não existem 

apresentações folclóricas, tirando as datas comemorativas e os ensaios à 

noite de afoxé e capoeira; 

4. A entrevistada expõe que, em sua opinião, Casa da Cultura é um shopping 

de artesanato;
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Após  a  entrevista,  a  pesquisadora  passou  cerca  de  duas  horas, 

caminhando pelo local e seu entorno. Era uma sexta-feira de grande movimento. 

Turistas entravam e saiam a todo o momento, sempre apressados pela imposição 

da hora das empresas de Turismo (os guias falavam de modo frenético sobre o 

tempo de permanência no local). Os Turistas não pareciam estar interessados em 

contemplar, observar o prédio e sua estrutura. Entravam e saiam das lojas de forma 

rápida e objetiva, como se estivessem indiferentes ao que os rodeavam. Nenhuma 

apresentação  cultural  foi  identificada  na  visita.  Apenas  um CD de  Frevo  tocava 

durante toda a permanência da pesquisadora. 

Em seguida, foi realizada a aplicação de um questionário com 30 turistas 

em diferentes áreas da Casa da Cultura. Em relação à estrutura do questionário, 

vide apêndice C.

A pesquisa, por ser qualitativa,  não obedeceu critérios quantitativos de 

amostragem. Um dos objetivos foi identificar, através da pesquisa de campo com 

aplicação de questionários, entre os turistas que circulavam no interior da Casa da 

Cultura, qual a percepção destes em relação ao local. Tabulação dos dados (vide 

apêndice D), e os gráficos estatísticos podem ser visualizado no apêndice E.

Com base nos dados obtidos para a identificação da percepção da Casa 

da Cultura pelos turistas em visita à cidade do Recife, foi verificada um incidência de 

12 Estados brasileiros. Entre eles, destacou-se o Estado do Rio Grande do Sul, com 

20,00% dos  questionários  respondidos.  Os  outros  Estados  foram Paraná  e  São 

Paulo, com uma incidência de 13,33% cada; Distrito Federal, Rio Grande do Norte e 

Rio de Janeiro com 6,67% cada; Santa Catarina, Alagoas, Ceará, Goiáis, Pará e 

Pernambuco,  com  um  percentual  de  3,33%  cada.  Além  de  brasileiros,  foram 

consultados  02  turistas  de  diferentes  nacionalidades,  Espanha  e  Argentina, 

apresentando um percentual de 3,33% para cada País. 

A amostra foi  composta por 50,00% do sexo feminino e 50% do sexo 

masculino.  O  total  de  entrevistados  foi  de  30  turistas,  dentre  os  quais  3,33% 

possuíam até 20 anos, 33,33% de 21 a 40 anos, 53,34% de 41 a 60 anos e 10,00% 

tinham idade acima dos 60 anos. 

Quanto à escolaridade, 3,33% possuíam o ensino fundamental completo, 

16,67% o ensino médio completo, 3,33% o ensino superior incompleto, 60,00% o 

ensino superior completo e 16,67% eram pós-graduados. O que se deve observar 

através destes dados é que as respostas obtidas foram respondidas por pessoas 
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com um alto grau de escolaridade. Somando os pós-graduados com os graduados, 

temos um total de 76,67%.

Quanto ao meio de transporte utilizado para chegada no Recife, 86,67% 

utilizaram o avião, 10,00% vieram de automóvel e 3,33% de ônibus.

Em relação ao motivo da viagem, a maioria, com 60,00%, veio a lazer, 

seguida por 26,67%, que estava no Recife a negócios ou a trabalho, 6,67% , que 

esteve para visitar  amigos/parentes,  3,33% que tinham como interesse maior  as 

manifestações populares, e 3,33% que apresentavam outro motivo não especificado.

A  maioria  de  53,33%  visitava  a  cidade  do  Recife  pela  primeira  vez, 

enquanto 16,67% já haviam visitado o Recife de 2 a 4 vezes, 16,67% já havia estado 

no Recife de 05 a 07 vezes, e 13,33% já haviam visitado a cidade mais de 7 vezes. 

Este dado mostra que, pela fato de a maioria estar pela primeira vez na cidade, no 

ato da coleta dos dados, foi  percebido que os turistas conheciam pouco sobre a 

cidade do Recife.

Como  a  maioria  estava  pela  primeira  vez  na  cidade,  ao  serem 

questionados quantas vezes haviam visitado a Casa da Cultura, 66,67% estavam 

visitando pela primeira vez, 13,33% de 2 a 4 vezes, assim como de 05 a 07 vezes 

também apresentou um percentual de 13,33%, e apenas 6,67% já haviam visitado 

mais de 7 vezes a Casa da Cultura.

A diferença percentual para com o tópico anterior é que 16 entrevistados 

visitavam o Recife pela primeira vez, e 20 entrevistados visitavam a Casa da Cultura 

pela primeira vez.

Em relação a como o turista tomou conhecimento da Casa da Cultura, 

46,67% foi  através dos Guias de Turismo, 36,67% através de amigos/  parentes, 

6,67% através de pesquisa própria, e também 6,67% através de informações nas 

Agências de Viagens, e, ainda, 3,33% no colégio.

Ao serem questionados o que para eles é Patrimônio Cultural,  40,00% 

retratou que é a história do povo, 10,00% falou que é o que o País tem, mais 10,00% 

afirmou que é a cultura dos Estados, e outros 10,00% disse que é a preservação dos 

monumentos,  para  6,67%  são  os  monumentos,  também  para  6,67%  é  a 

conservação de crença, e mais 6,67% colocou que é aquilo que lembra o passado. 

Para 3,33% é a cultura física ou simbólica, é a dança, música e folclore, e outros 

3,33% não soube descrever.
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Indagados  se  no  ato  da  visita  houve  alguma  apresentação  cultural, 

66,67% relata que não, e 33,33% relata que sim. No momento da aplicação dos 

questionários, havia o lançamento do CD do artista Geraldo Maia, e o mesmo fez 

uma breve apresentação musical.  Não era música da cultura Pernambucana. No 

final da apresentação, tocou durante toda a permanência da pesquisadora o CD do 

músico Antônio Carlos Nóbrega e frevos diversos.

Questionados  se  conheciam  a  história  da  Casa  da  Cultura,  56,67% 

desconhece,  e  43,33%  conhece.  Destes  que  conhecem,  a  maioria  absoluta  de 

33,33% afirmou que quem repassou as informações foram os Guias de Turismo, e 

10,00% parentes/amigos,  ou  seja,  a  base  de  informação  da  Casa  da  Cultura  é 

através dos Guias de Turismo.

Quanto  ao  conhecimento  da  Casa  da  Cultura  ser  um  bem  tombado, 

66,67% dos entrevistados disseram que sabiam que a Casa é um bem tombado, e 

33,33% não sabiam.

Os Turistas foram questionados quanto à qualificação do atrativo e em 

relação  à  segurança.  Deles,  56,67% acharam boa,  30,00% excelente  e  13,33% 

regular. Quanto à acessibilidade, 76,67% acharam boa, 13,33% regular e 10,00% 

excelente. No tocante à limpeza do local, 50,00% acharam boa, 30,00% excelente, 

13,33% regular e 6,67% péssimo. 

Ao serem questionados sobre o serviço de informações turísticas 26,67% 

acharam bom, 23,33% excelente, 20,00% regular e 30,00% péssimo.

Em relação à variedade das lojas,  46,67% acharam excelente, 40,00% 

bom  e  13,33%  regular.  Quanto  à  qualidade  das  mercadorias  comercializadas, 

56,67% denominaram excelente, 33,33% bom e 10,00% regular.

Consideradas as  respostas  concedidas pelos  turistas,  é  possível  fazer 

algumas considerações preliminares:

1. São turistas de  boa escolaridade e com faixa  etária  de atuação no 

mercado de trabalho;

2. Pessoas  oriundas  de  Estados  com  tradição  em  preservação, 

reconhecimento de seu passado e elevado nível de escolaridade da população, por 

exemplo, Paraná, São Paulo e Santa Catarina, o que justifica as resposta positivas 

sobre o que para o entrevistado é Patrimônio Cultural;
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3.  A grande maioria  dos entrevistados veio  à  cidade a lazer,  e  vários 

questionamentos não puderam ser aprofundados por estes estarem na cidade e na 

Casa da Cultura pela primeira vez;

4. Fica latente que o Estado precisa divulgar melhor seus atrativos, visto 

que a maioria dos entrevistados só foi na Casa da Cultura porque já estava incluso 

em seu pacote de City Tour, onde os Guias explicam a historicidade e o tombamento 

do  local,  e  não  sabemos  de  que  forma,  o  que  demonstrou  uma  equilibrio  na 

pesquisa,  já  que 43,33% relatou  que conhecia  a  história  da  Casa da Cultura  e 

56,67% não conhecia. Não seria o caso de um trabalho de monitoria para receber 

estes turistas?;

5.  A Casa da Cultura, através dos questionários respondidos, não atende 

ao seu papel de centro difusor das manifestações culturais do Estado;

6. Quanto  à  qualificação  do  atrativo  em  relação  à  segurança, 

acessibilidade, limpeza, variedade das lojas e qualidade das mercadorias, todos os 

itens tiveram um retorno positivo em sua grande maioria,  qualificado como bom. 

Apenas o serviço de informações turísticas foi qualificado como péssimo, o que não 

poderia  deixar  de  ser,  porque  a  entrevistada  do  box  de  informações  turísticas 

demonstrou desmotivação e indignação na entrevista.

Dando continuidade à coleta de dados, no dia 21 de outubro de 2010, foi 

realizada aplicação de questionários com transeuntes que circulavam no entorno da 

Casa da Cultura, no bairro de Santo Antônio. A escolha da aplicação do questionário 

com os recifenses que transitavam no bairro de Santo Antônio teve o propósito de 

saber qual era a percepção do transeunte a respeito da Casa da Cultura, já que a 

população  entrevistada  estava  transitando  pelo  local  e  foi  observado  se  eles 

“percebiam”  o  local  e  seu  entorno.  Foram  aplicados  40  questionários.  Para 

visualização da estrutura do questionário, vide apêndice F. Tabulação e Gráficos, 

vide apêndice G e H.

Com base nos dados obtidos para a identificação da percepção da Casa 

da Cultura pelos transeuntes do bairro de Santo Antônio, a amostra foi composta por 

52,50% do sexo feminino e 47,50% do sexo masculino. O total de entrevistados foi 

de 40 recifenses, dentre os quais 7,50% encontram-se com até 20 anos, 40,00% de 

21 a 40 anos, 42,50% de 41 a 60 anos e 10,00% tinham idade acima de 60 anos. A 

partir  destes dados pode-se perceber que, quanto à questão do sexo, a amostra 
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ficou altamente equilibrada. Com relação à faixa etária, 82,50% tinham de 21 a 40 

anos e mais de 41 a 60 anos, ou seja, são pessoas que deveriam ter estudado este 

assunto na escola ou ter vivenciado as transformações do bairro de Santo Antônio.

Quanto  à  escolaridade,  7,50% não possuem instrução formal,  22,50% 

possuem o ensino fundamental completo, 55,00% tem o ensino médio completo e 

15,00%  possuem  o  ensino  médio  completo.  Neste  caso,  temos  um  nível  de 

escolaridade  menor  do  que  o  questionário  dos  Turistas,  onde  a  maioria  eram 

graduados e pós-graduados,  porém, tem-se 55,00% de recifenses com o ensino 

médio completo, ou seja, com sua formação escolar básica concluída. 

A população foi questionada sobre o que faz em seu tempo livre, ao que 

respondeu:  17,50% vai  a  praia,  5,00% vai  ao cinema, 20,00% assiste  televisão, 

50,00% fica em casa, 5,00% frequenta restaurantes, 17,50% vai a festas e 42,50 

fazem outra  opção  de  lazer.  Neste  item,  foram levados  em consideração  até  3 

opções  de  lazer.  Analisando  este  tópico,  percebe-se  que  o  recifense  não  está 

acostumado a fazer programas culturais. Em um tópico do questionário, existia a 

opção  visita  a  atrativos  culturais,  onde  nenhum  dos  entrevistados  mencionou. 

Portanto,  surge  a  indagação:  como  cobrar  destes  cidadãos  atitudes 

preservacionistas ou de reconhecimento dos bens histórico-culturais?

Questionados se sabiam o que era patrimônio, 82,50% disse que sabe, e 

apenas 17,50% disse que não sabe. Porém, 42,50% dos recifenses que disseram 

que sabiam o que era patrimônio consideram o mesmo como sendo casa, carro, 

terreno, fazenda, entre outros bens, e apenas 5,00%, ou seja, 2 pessoas citaram a 

Casa da Cultura como um patrimônio. Portanto, a ideia de que o recifense tem sobre 

patrimônio é totalmente voltada para questões práticas e materiais do dia a dia, os 

entrevistados não sabem o que é de fato patrimônio. Estes transitam pelo entorno da 

Casa da Cultura  e  não sabem que ela  é  um patrimônio tombado do Estado de 

Pernambuco.

Indagados sobre o que é tombamento, 52,50% disseram saber o que é 

tombamento,  e  47,50% desconhecem o que é.  Observa-se que o conhecer  e  o 

desconhecer caminham muito próximos nas respostas dos entrevistados 

Ao serem questionados se eles sabiam o que era a FUNDARPE, 77,50% 

desconhece o órgão, e 22,50% conhece. Dos que dizem conhecer, estes relataram 

que a FUNDARPE é um órgão do governo, outros 2,50% que é um abrigo para 
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crianças, mais 2,50% é um lugar que toma conta das artes, 7,50% afirmou que a 

mesma cuida da cultura e 7,50% que realiza ações culturais.

Os entrevistados reconhecem algum patrimônio em seu entorno?, 80,00% 

disseram que sim, citando: Abelardo da Hora (2,50%), Teatro do Parque (5,00%), 

Forte das Cinco Pontas (7,50%), Casa da Cultura (50,00%), Pátio de São Pedro 

(5,00%), Correios (2,50%), Recife Antigo (10,00%), Praça Joaquim Nabuco (2,50%), 

Teatro de Santa Isabel (7,50%), Igreja de Santo Antônio (2,50%) Mercado de São 

José (2,50%), Ponte de Nassau (2,50%) e 20,00% disseram não conhecer. Neste 

caso, foi levada em consideração, no máximo, a escolha de três patrimônios. Foi 

perguntado se o transeunte sabe o que é a Casa da Cultura, e 45,00% responderam 

que o  local  é  um centro  de  venda de artesanato,  25,00% que é um patrimônio 

histórico de Pernambuco, 17,50% disse que não conhece o local, 7,50% afirmou que 

é um local de apresentações culturais, para 2,50% é um local para lazer e 2,50% 

disse outros.

Quantas vezes os transeuntes visitaram a casa da cultura? 10,00% 1 vez, 

20,00% de 02 a 04 vezes, 2,50% de 05 a 07 vezes, 47,50% acima de 07 vezes e 

20% nenhuma vez.

Em relação a se o transeunte tem conhecimento da história da Casa da 

Cultura, 62,50% disse conhecer através de pesquisas, amigos/parentes, mídia, Box 

de Informações e por vivência. Enquanto isso, 37,50% disse desconhecer a história 

da Casa da Cultura.

Ao  observar  as  respostas  concedidas  pelos  transeuntes,  é  possível 

construir as seguintes considerações:

1. Os transeuntes, em sua maioria, tinham um bom nível de escolaridades 

e com faixa etária de atuação no mercado de trabalho;

2. O recifense não está acostumado a visitar atrativos culturais, visto as 

respostas dadas no item o que você faz em seu tempo livre. Isso fica nítido a partir 

de  que,  no  questionário,  existia  a  opção “visito  atrativos  culturais”,  onde não foi 

mencionado por nenhum dos entrevistados. Portanto, como cobrar destes cidadãos 

atitudes preservacionistas ou de reconhecimento dos bens histórico-culturais?

3. Apesar dos recifenses não visitarem atrativos culturais, a maioria diz 

saber  o  que  é  patrimônio.  Porém,  quando  o  sentido  da  palavra  patrimônio  é 

aprofundado, percebe-se que é um conhecimento ligado a bens financeiros;
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4. Os entrevistados  disseram que sabem o que é  tombamento.  Como 

estes sabem o que é tombamento se 77,5% desconhecem a FUNDARPE, órgão 

responsável pelo tombamento dos bens?;

5. Na opinião dos transeuntes, a Casa da Cultura é um Centro de Vendas 

de Artesanato.

Após a aplicação dos questionários com os transeuntes, a pesquisadora 

foi para Casa da Cultura, com a finalidade de realizar entrevistas com os lojistas do 

local. Para registrar, no ato desta visita, não havia nenhuma apresentação cultural, 

apenas o som de um CD com músicas de Fagner, Lenine, Nós 4 e Eddie. Para 

visualização da entrevista estruturada, vide apêndice I. Tabulação e Gráficos, vide 

apêndice J e L.

A entrevista foi aplicada com 25,00% dos lojistas do raio leste, 25,00% do 

raio oeste, 25,00% do raio norte e 25,00% do raio sul. O total de entrevistados foi de 

16  lojistas.  A  amostra  foi  composta  com  100,00%  dos  entrevistados  do  sexo 

feminino. Há poucos homens trabalhando nas lojas, e desse pouquíssimo a maioria 

se recusava a realizar a entrevista.

Em relação à faixa etária, 50,00% tinham de 21 a 40 anos e 50,00% de 41 

a 60 anos. Neste caso, é repetida a maior incidência destas faixas etárias

Quanto à escolaridade, 93,75% possuem o ensino médio completo e 6,25 

possuem o ensino  superior  incompleto.  Neste  caso,  também repetimos um bom 

nível de escolaridades, como nos questionários dos turistas e transeuntes. 

Questionado  sobre  quantos  funcionários  trabalhavam  na  loja,  81,25% 

relatou  apenas um funcionário e 18,75% respondeu dois funcionários. Dentre estes, 

100,00% das entrevistas foram feitas com funcionários das lojas (vendedores). Foi-

se o tempo onde o proprietário atendia os clientes nestes estabelecimentos culturais.

Na entrevista, os vendedores foram indagados como eles descreviam a 

Casa da Cultura, e 68,75% descreveu como um ponto turístico, 12,50% como um 

centro de cultura, 12,50% não soube descrever e 6,25% proferiu que é um local 

esquecido pelo Estado. 

Indagados sobre o que seria a Casa da Cultura, 75,00% descreveu como 

um Centro de Vendas de Artesanato, 18,75% falou que seria uma Instituição Cultural 

mais Venda de Artesanatos e 6,25% resumiu a Casa a uma Instituição Cultural.

Ao  analisar  se  a  atividade  turística  gera  impacto,  os  vendedores  só 

pensaram no impacto positivo do turismo (os ganhos econômicos). Então, 68,75% 
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acredita que o turismo não gera impacto a Casa da Cultura, 12,50% acredita que 

existe um impacto e 18,75% não entendeu a pergunta.

Ao serem questionados como é feita a divulgação da loja, 81,25% diz que 

é na própria Casa (boca a boca), 12,50% entregam folders aos turistas também no 

local  e  6,25%  relataram  que  é  através  dos  Guias  de  Turismo.  Todas  as  lojas 

comissionam os guias em 10,00% sob o valor de cada venda realizada sob sua 

indicação.

Os vendedores foram indagados se a loja era sua única fonte de renda 

familiar, e tivemos um total equilíbrio, onde 50,00% respondeu que sim, e 50,00% 

respondeu que não.

Questionados sobre quais as atividades culturais que eles presenciavam 

na Casa, 56,25% relatou que só tem atividades culturais nos ciclos ou em época de 

desembarque de navios estrangeiros, para 25,00%, não existem atividades culturais 

na Casa da Cultura, e 18,75% relatam que tem apresentações de dança e teatro.

A administração da Casa é analisada pelos vendedores como péssima 

para 31,25%, 25,00% não tem como analisar (a relação é entre o proprietário e a 

administração),  para  18,75%  é  boa,  para  18,75%  é  pouco  atuante,  e  6,25% 

preferiram não comentar.

Questionados se existem reuniões periódicas entre a administração da 

Casa e os lojistas, 37,50% responderam que há e que os assuntos debatidos se 

concentram no lado administrativo,  25,00% relatam que são poucas as reuniões, 

18,75% não soube informar e 18,75% diz que não há reuniões.

Em relação à pergunta se os vendedores tem conhecimento de alguma 

reunião realizada entre os lojistas e a FUNDARPE, cujo o intuito fosse debater a 

importância da preservação da Casa da Cultura, 68,75% disse que nunca houve e 

31,25% não soube informar.

Os vendedores foram questionados se sabiam da história da Casa da 

Cultura e da importância de sua preservação. Todos os entrevistados responderam 

que sabem de ambas as perguntas, ou seja, 100,00% dos entrevistados.

Vários lojistas falaram de modo espontâneo que a Casa da Cultura é um 

lugar esquecido pelo poder público e que ela precisa de uma maior divulgação como 

atrativo turístico.  Relatam também a importância de que os recifenses adotem o 

costume de ir ao local.
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Indagados  se  receberam alguma  orientação  do  que  pode  ou  não  ser 

modificado na cela (loja), 93,75% disse que sim, através do contrato de aluguel e 

6,25% disse que não.

Considerando  as  respostas  concedidas pelos  vendedores  da  Casa  da 

Cultura, é possível fazer as seguintes considerações preliminares:

1. Os vendedores, assim como os transeuntes em sua maioria, tem um 

bom nível de escolaridades e com faixa etária de atuação no mercado de trabalho;

2. Findou  o  tempo  onde  o  cliente  era  recebido  pelo  lojista  que  fazia 

questão  de  falar  da  história  das  mercadorias  que  vendiam.  Hoje,  são lojas  que 

praticamente só visam ao lucro e com vendedores altamente insatisfeitos;

3. Os entrevistados eram apáticos e não pareciam gostar do que fazem;

4. Os vendedores, em sua maioria, só percebem a Casa da Cultura como 

um atrativo turístico, e não como a FUNDARPE relata (centro de difusão cultural);

5. A Casa da Cultura se mostra um centro tão somente comercial, quando 

é afirmado que os guias de turismo recebem comissionamento para indicar as lojas 

(incentivados pela administração da Casa);

6. Como a Casa da Cultura é apresentada como um centro de difusão de 

cultura se um total 81,25% dos entrevistados relata que as apresentações culturais 

são sazonais e outros que não percebem nenhuma atividade? 

7. Como a administração não estabelece reuniões com os lojistas, quanto 

à importância da preservação do bem? Os lojistas e vendedores são aqueles que 

estão diariamente convivendo com o bem.

Prosseguindo  com  as  pesquisas  de  campo,  foi  entrevistado  o  Sr. 

Agostinho Daciel dos Santos18.

Como se pode observar através do curriculum do entrevistado, o mesmo 

foi escolhido por poder acrescentar a pesquisa o ponto de vista multidisciplinar de 

um Guia de Turismo, docente (da área técnica e de formação superior) e historiador. 

Estrutura da entrevista vide apêndice M.

18 Graduado em História pela Fundação de Ensino Superior de Olinda – FUNESO, Especialista em 
Turismo e Paisagem Geográfica no Nordeste do Brasil pela Universidade Estadual de Pernambuco - 
UPE e Mestre em Gestão Pública pela Universidade Federal de Pernambuco- UFPE. É Professor da 
Faculdade  Frassinetti  do  Recife  –  FAFIRE  e  Faculdade  SENAC.  Destaca-se  pela  experiência 
profissional nas áreas de História da Arte e Patrimônio Histórico. É também Guia de Turismo, atuando 
no receptivo Internacional, principalmente de Cruzeiros Marítimos em Língua Francesa, Espanhola e 
Italiana.
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O Sr. Agostinho Daciel dos Santos descreve a Casa da Cultura como um 

grande atrativo turístico para o Nordeste e para o Brasil. É um marco para a história 

de Pernambuco e do Brasil, tanto sob o ponto de vista cultural como turístico. Em 

seguida,  o  entrevistado descreve a história  da Casa da Cultura,  desde Casa de 

Detenção  até  a  implementação  da  Casa  da  Cultura.  Ressalta,  também,  que  a 

maioria dos turistas, sobretudo os estrangeiros, ficam encantados com a arquitetura 

do  local.  Vários  turistas  franceses,  segundo o  Sr.  Agostinho  Daciel  dos  Santos, 

igualam a Casa da Cultura à produção cinematógrafica francesa “A ilha do diabo”.

Posteriormente, o entrevistado citou que os turistas também gostam muito 

do artesanato vendido e ressaltam a diversidade do material, que vai do tecido ao 

couro,  oriundo de todo o Nordeste.  Por  sua importância  tanto em nível  histórico 

quanto  cultural,  torna-se  fundamental  ter  mais  atenção  com  as  manifestações 

folclóricas que poderiam se apresentar na Casa, diz o historiador. O mesmo relata 

que as apresentações culturais na Casa da Cultura existem, porém, de maneira 

muito  tímida.  Reafirma  o  que  já  foi  citado  nas  outras  entrevistas,  que  as 

manifestações culturais de dança e música só ocorrem nos ciclos e quando há um 

navio turístico na cidade.

Indagado  sobre  o  foco  de  atuação  da  Casa  da  Cultura,  segundo  o 

entrevistado, ela poderia se encaixar em três vertentes: atrativo turístico, local de 

importância histórica e cultural. Porém, prioritariamente, é um local de importância 

histórica por ser um marco de um construtor do século XIX e refletir as influências de 

artistas tanto europeus como do sul do Brasil. É questão de cidadania, os recifenses 

têm que ter orgulho do que possuem, diz o entrevistado.

Outra  questão  fundamental  é  quando  o  entrevistado  cita  que,  para  o 

turista europeu, a compra de artesanato agrega valor à questão cultural existente. 

Porém, para o turista brasileiro de “massa,” a Casa da Cultura é apenas um centro 

de compras.

Questionado sobre as políticas públicas da FUNDARPE em relação ao 

bem, o entrevistado responde de imediato que a Casa é um centro de vendas de 

artesanato,  e  a  entrevistadora  explica  que  a  Casa  da  Cultura  é  “vendida”  pela 

FUNDARPE  como  um  centro  de  difusão  cultural.  É  relatado  novamente  pelo 

entrevistado que as manifestações culturais só ocorrem por ciclos.

Esclarecido  pela  entrevistadora  que  para  a  FUNDARPE,  a  Casa  da 

Cultura é um dos polos de cultura do Estado, o entrevistado acredita que a Casa da 
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Cultura como polo cultural não é eficiente, visto que as apresentações culturais não 

são contínuas. E ainda enfoca que a posição do palco do referido local é péssima, 

porque,  quando  acontece  alguma  apresentação,  o  turista  não  vê  porque  a 

localização do palco é voltada para a rua.

Quanto à questão de saber se a Casa da Cultura é um centro de venda 

de artesanato ou um centro de representação da cultura pernambucana, ele expõe 

que é, de fato, um centro de artesanato. 

Analisando sob a ótica do entrevistado como Guia de Turismo, a maioria 

dos turistas conhecem a Casa da Cultura (sabem da existência da mesma) por estar 

ofertado  dentro  do  City  Tour  oferecido  pelas  operadoras  de  turismo  na  opinião 

técnica do Sr. Agostinho Daciel dos Santos.

Indagado sobre como a história da Casa da Cultura é transmitida aos 

turistas pelos Guias de Turismo, ele explica que, na maioria dos casos, resume-se a 

dizer  aos  turistas:  “vamos  conhecer  agora  a  Casa  da  Cultura,  um  centro  de 

artesanato”,  cita  o  Sr.  Agostinho  Daciel  dos  Santos,  e  ele  relata  que  os  guias 

também  retratam  que  aquele  lugar  foi  apenas  um  presídio,  sem  nenhum 

aprofundamento maior. Os Guias também, em nenhum momento, falam que a Casa 

da  Cultura  é  um  patrimônio  dos  pernambucanos  (um  bem  tombado  pela 

FUNDARPE). O entrevistado enfatiza que o que fica na cabeça dos turistas é Casa 

da Cultura = centro de artesanato (compras).

O entrevistado, inclusive, citou que existem Guias de Turismo passando 

informações equivocadas aos turistas quanto à história  da Casa da Cultura.  Em 

relação ao tempo de permanência do turista na Casa da Cultura, este varia de 40 

minutos a uma hora e meia, de acordo com a empresa que está operacionalizando o 

City Tour.

Foi debatida a questão do incentivo da própria administração da Casa da 

Cultura em focar o equipamento em um centro de compras com a promoção “Aqui 

você  é  10”.  Todas as  lojas  que  possuem este  adesivo  comissionam o  Guia  de 

Turismo que indicou a loja em 10% sob o valor da venda, então, refletimos: isso não 

é uma forma de tratar a Casa da Cultura como apenas um centro de compras?

De modo geral, o turista não tem noção de que a Casa da Cultura é um 

patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco. O Sr. Agostinho Daciel dos Santos, 

em sua profissão de Guia de Turismo, nunca presenciou apresentações culturais na 

Casa, com exceção dos já citados ciclos. Porém, enfatiza que isso não quer dizer 
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que não tenham apresentações,  ele  quer  deixar  claro  que nunca presenciou.  O 

mesmo relata que poucos turistas questionam a ausência de manifestações culturais 

no ato da visita.

O historiador relata que acredita que os turistas,  de modo geral,  saem 

satisfeitos com a visita realizada à Casa da Cultura, e muitos retornam outro dia ao 

atrativo para fazerem mais compras.

Em relação às políticas culturais propostas pela FUNDARPE e em relação 

à  proteção  do  patrimônio  Casa  da  Cultura,  o  entrevistado  acredita  que,  se 

comparado a outrora, tudo melhorou bastante, mas ainda deixa a desejar, e sugere 

uma pesquisa com os turistas e Guias de Turismo sobre a questão da preservação 

do prédio.

Analisando as respostas concedidas pelo historiador Sr. Agostinho Daciel 

do Santos, é possível fazer as seguintes considerações preliminares:

1. A importância dos diferentes pontos de vista, visto que o entrevistado é 

Guia de Turismo, Docente e Historiador;

2. O entrevistado enfoca bastante na questão da importância histórica do 

prédio e aposta na Casa da Cultura sob a questão de suas três vertentes: atrativo 

turístico, histórico e cultural. Mas a questão da casa como detentora de uma história 

representativa supera todas as outras, porém, é vista pelo mesmo como um centro 

de vendas de artesanato;

3. O entrevistado resume que, para os turistas nacional e internacional, o 

que  eles  identificam  de  imediato  é  a  possibilidade  de  comprar  de  artesanato, 

frisando que os internacionais tentam unir na medida do possível as compras com a 

contemplação do monumento, ou seja, para a grande maioria dos turistas, a Casa 

da Cultura é um centro de compras de artesanato;

4. Os Guias de Turismo “vendem” a Casa da Cultura como um centro de 

artesanato. Não enfatizam o prédio que está abrigando este centro de artesanato;

5. O pouco tempo destinado pelos operadores dos city tour´s para que os 

turistas conheçam a Casa da Cultura contribui para fixar a Casa apenas como um 

centro de vendas de artesanato;

6. É fundamental enfatizar que as mercadorias que são vendidas na Casa 

da Cultura estão dentro de uma edificação histórica.

7. Por que são vendidos artigos (artesanatos) de outros Estados?
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Dando sequência à pesquisa de campo, foi concedida pela Administradora da 

Casa da Cultura, Sra. Adriana Martins, uma lista com o levantamento das celas que 

estão ocupadas, para posterior verificação da quantidade de associações, lojas, 

entidades, entre outras. Para visualizar a relação oficial de lojas, vide anexo C.

Foram percorridos  pela  pesquisadora  todos os  pavimentos  indicados pela 

lista  da  administração  da  Casa  da  Cultura,  e  se  pode  perceber  uma  total 

discrepância entre a realidade do local e a lista fornecida.

Em primeiro  lugar,  é  fundamental  relembrar  alguns dados fornecidos pela 

Sra. Adriana Martins. Conforme a entrevistada, a Casa da Cultura é composta por 

156 celas, e, destas, 110 celas funcionam como lojas, associações e federações. 

São  de  45  a  50  entidades,  funcionando  na  Casa  e  as  demais  são  lojas, 

lanchonetes, administração, depósitos, entre outros. 

Ao realizar a pesquisa de campo, tendo como norteador a lista fornecida, 

observamos o total de 158 celas, 26 celas que sofreram modificação no nome da 

loja e não foram alterados na lista da administração, 12 celas são associações, 07 

celas são salas, a Casa da Cultura possui 01 biblioteca que estava fechada e 49 

celas estavam fechadas no ato da visita, conforme Tabulação vide apêndice N.

Outra  discrepância  é  com  as  informações  técnicas  fornecidas  pela 

FUNDARPE, em relação ao bem. A mesma relata que a Casa da Cultura possui 

110 lojas, cerca de 20 sindicatos e associações, o palco Nelson Ferreira e as salas 

Jota Soares e Mamede Ferreira.

Na data em que a pesquisadora foi conferir a lista, foi realizada a observação 

de alguns pontos sobre a da Casa da Cultura:

1. No momento da pesquisa de campo, a Casa da Cultura estava com 

pouco movimento e tocava um CD de Forró.  Nenhuma apresentação cultural  foi 

presenciada no decorrer da visita;

2. Uma  lojista  comentou  que  muitas  pessoas  não  visitam  a  Casa  da 

Cultura porque passam mal ao se remeterem à história do local (relatam local de 

muito sofrimento);

3. Os banheiros da Casa da Cultura são simples, mas atendem de forma 

eficiente os visitantes, visto que em todos os pavimentos os encontramos limpos. Há 

existência de banheiros adaptados para visitantes com dificuldade de locomoção e 

cadeirantes;
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4. Foi observado que os lojistas não respeitam de maneira geral o horário 

de funcionamento da Casa. Encontramos muitas lojas fechadas e outras abrindo em 

horários variados;

5. É latente a ausência de sinalização turística no entorno e dentro da 

Casa da Cultura e, já que é um local de muito fluxo turístico, informações em língua 

estrangeira também;

6. Foi entrevistada de maneira informal uma família de São Paulo, que 

possui um filho de 07 anos cadeirante. Eles relataram estar bastante satisfeitos com 

a acessibilidade do local e elogiaram a iniciativa da pesquisa;

7. Sob  a  percepção  da  pesquisadora,  a  Casa  da  Cultura  é  um  local 

acessível  aos portadores de necessidades especiais.  Como relatado pela família 

paulista,  apesar  da  Casa  ser  um  prédio  histórico  e  bastante  antigo,  ele  está 

atendendo bem os visitantes neste requisito. 

8. Acessibilidade:  rampas  nos  portões  laterais,  elevador,  banheiros 

adaptados. A única coisa que deixa a desejar é que o cadeirante não consegue 

entrar  nas  lojas  pelas  celas  serem  estreitas,  mas,  nesse  caso,  não  tem  como 

modificar a arquitetura característica de uma época;

9. Lojas com sinalização precária. É bastante difícil identificar o nome das 

lojas.

As  pesquisas  de  campo  foram  finalizadas  com  a  entrevista 

semiestruturada  (vide  apêndice  O) com  o  Diretor  de  Gestão  de  Equipamentos 

Culturais da FUNDARPE, Sr. Célio Pontes.

Questionado sobre como funciona a diretoria de Gestão de Equipamentos 

Culturais  da  FUNDARPE,  o  entrevistado  esclareceu  que  esta  diretoria  no 

Organograma Institucional é subordinada diretamente à Presidência e se compõe de 

Diretor e mais cinco áreas, quais sejam , Assessorias de Cine/Teatros, Assessoria 

de  Estações  Culturais,  Assessoria  de  Infra-estrutura,  Assessoria  de  Museus, 

Assessorias Técnica de Equipamentos Culturais e os respectivos Equipamentos a 

elas vinculados. 

Tem como objetivo fomentar os Espaços com a implementação de ações 

culturais em consonância com a Política Pública de Cultura do Governo do Estado, 

como também a manutenção da infraestrutura do Patrimônio Tombado com suas 

especificidades e do Patrimônio ainda não tombado, mas que merece o olhar de 
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bem público, que necessariamente deve atender aos preceitos da qualidade dos 

serviços a que se propões prestar.

A Diretoria de Gestão de Equipamentos Culturais – DGEC é composta 

das  Assessorias  supracitadas  que  monitoram  e  acompanham  as  ações  de  18 

equipamentos  distribuídos  nas  Regiões  de  Desenvolvimento  estabelecidas  pelo 

Governo do Estado. São eles: Casa da Cultura de Pernambuco - CCPE, Estação 

Cultural  Senador  José  Ermírio  de  Moraes,  Espaço  Pasárgada,  Torre  Malakoff, 

Teatro Apollo, Teatro Arraial, Cine-Teatro Guarany, Teatro Clênio Wanderley, Cine-

Teatro Polytheama, Cinema São Luiz, Estação Central, Museu Regional de Olinda – 

MUREO, Museu da Imagem e do Som de Pernambuco – MISPE, Museu de Arte 

Contemporânea – MAC,  Museu do Barro de Caruaru – MUBAC, Museu de Arte 

Sacra de Pernambuco – MASPE, Museu do Estado de Pernambuco - MEPE, Casa 

de Câmara e Cadeia de Brejo da Madre de Deus.

Indagado sobre como a Diretoria de Gestão de Equipamentos Culturais 

promove a proteção do patrimônio pernambucano, o Sr. Célio Pontes relata que a 

DGE trabalha de forma integrada com a Diretoria de Preservação Cultural, que tem 

como papel principal a promoção da proteção do patrimônio pernambucano. Cabe à 

DGE prover o acompanhamento das edificações dos Equipamentos, com uma série 

de ações que vão desde a limpeza dos Espaços, manutenção predial, reformas e 

requalificações; respeitando a Lei de Tombamento do Patrimônio, até a definição e 

capacitação de profissionais.

Falando especificamente da Casa da Cultura, o entrevistado relata que a 

gestão da mesma pela FUNDARPE, e assim como os demais espaços da diretoria, 

é gerida por uma Chefe de Unidade que realiza a administração em todos os seus 

aspectos  e  acompanha  todos  os  processos  burocráticos  concernentes,  além de 

propor ações de dinamização da Casa, receber e hospedar projetos de instituições 

externas  e  cuidar  intensivamente  da  manutenção  predial  e  de  seu  corpo  de 

funcionários. 

Questionado sobre como funciona a administração da Casa da Cultura, o 

Sr. Célio Pontes descreve que, na proposta de ações de dinamização da Casa, cabe 

à mesma a recepção e hospedagem de projetos de instituições externas e o cuidado 

intensivo com a manutenção predial e de seu corpo de funcionários.

Indagado sobre como o entrevistado definiria a Casa da Cultura, o mesmo 

expõe  que  a  Casa  é  um  espaço  de  desenvolvimento  de  ações  multiculturais, 
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frequentada  por  um  número  significativo  e  diversificado  de  público,  desde  a 

comunidade local, estudantes, trabalhadores, público em geral e turistas. É o espaço 

que tem como foco a difusão da Cultura de Pernambuco,  com destaque para a 

promoção do expressivo artesanato pernambucano.

Em relação a quais são as atividades culturais desenvolvidas na Casa da 

Cultura,  o  Sr.  Célio  Pontes  descreve  que  existe  um  planejamento  para  a 

programação mensal da Casa que é realizada pela Administração em consonância 

com a Diretoria. As atividades são compostas de cursos, oficinas, apresentação de 

grupos  de  artes  cênicas,  música,  exposições  de  artes  plásticas,  artesanato.  A 

diversificação  justifica-se  pela  natureza  de  Estação  Cultural  como  espaço  de 

convivência de múltiplas linguagens artísticas.

Questionado se existe  material  de  divulgação da Casa da Cultura em 

agências de receptivo ou nos boxes de informações turísticas, o entrevistado narra 

que o material de divulgação de todos os Equipamentos está em fase de estudo e 

elaboração,  de  forma a  apresentar  os  espaços  na  integralidade,  orientando  aos 

diversos públicos nas suas necessidades.

Ao analisar qual a proposta da Casa da Cultura, o Sr. Célio Pontes afirma 

que  a  mesma  tem  atualmente  a  proposta  de  integrar  as  diversas  linguagens 

artísticas culturais, inclusive porque, nas suas instalações, funciona o Teatro Clênio 

Wanderley, um palco externo onde são realizadas diversas atividades, o artesanato 

comercializado  nas  lojas  e  atividades  de  exposições  de  arte  e  música  nos  hall 

central e nos raios que compões a sua arquitetura. 

O Sr. Célio Pontes acredita que a Casa da Cultura atende de forma eficaz 

à  expressiva  demanda  de  atividades  culturais.  Outrossim,  destaca  o 

desenvolvimento  de  planejamento  estratégico  com  vistas  ao  aprimoramento  da 

gestão, bem como a requalificação programática das ações culturais.

Questionado sobre quais as mudanças significativas ocorridas na atual 

gestão  para  a  proteção  da  Casa  da  Cultura,  o  Sr.  Célio  Pontes  expõe  que 

principalmente o olhar  voltado para a qualidade dos serviços,  a  conservação do 

Patrimônio Tombado e o desenvolvimento de plano estratégico de gestão em curso.

A entrevista é finalizada com o entrevistado relatando que a definição de 

políticas culturais são decisivas, pois são estruturadoras e definidoras de marcos 

legais para a salvaguarda, fomento e difusão do patrimônio cultural do Estado.



112

Ponderando as respostas concedidas pelo Diretor Célio Pontes é possível 

fazer algumas considerações preliminares:

1. O Sr. Célio Pontes relata que a diretoria de gestão de equipamentos 

culturais tem como objetivo principal fomentar os Espaços (equipamentos), com a 

implementação de ações culturais em consonância com a Política Pública de Cultura 

do Governo do Estado. Através da pesquisa realizada, pode-se comprovar que a 

Casa da Cultura não apresenta uma efetiva política pública de cultura; 

2. Ao  verificar  quais  eram  os  equipamentos  pelos  quais  a  diretoria  é 

responsável,  pode-se  dizer  que,  em  sua  grande  maioria,  os  equipamentos  não 

oferecem atividades culturais efetivas e constantes;

3. Questionado sobre quais ações a diretoria de gestão de equipamentos 

culturais  promove  para  a  proteção  do  patrimônio  pernambucano,  foram  citadas 

várias ações, com ênfase principal na edificação, mas o órgão torna a falhar ao não 

se preocupar com a educação patrimonial;

4. Em relação a como o Sr. Célio Pontes definiria a Casa da Cultura, o 

mesmo enfatiza a Casa como um bem multicultural com foco na difusão cultural de 

Pernambuco  e  com destaque  ao  artesanato  pernambucano.  Foi  comprovado  na 

pesquisa  de  campo que  a  Casa  da  Cultura  não  trabalha  apenas  com produtos 

pernambucanos e não possui uma ação direta para difusão da cultura do Estado;

5. O Sr.  Célio Pontes afirma que a Casa da Cultura possui  atividades 

mensais,  tais  como  cursos,  oficinas,  apresentação  de  grupos  de  artes  cênicas, 

música e exposições de artes plásticas. Durante todo o decorrer da pesquisa de 

campo, nunca foram vistas tais atividades;

6. Uma das ações propostas pela autora para otimização do espaço Casa 

da Cultura é a criação de um folder institucional e, segundo o entrevistado Sr. Célio 

Pontes, esta ação está em fase de estudo;

7. Conforme relata o entrevistado, é de suma importância as definições 

de  políticas  culturais  estruturadoras  e  definidoras  de  marcos  legais  para  a 

salvaguarda, fomento e difusão do patrimônio cultural do Estado. Porém, na prática, 

isso ainda não ocorre na Casa da Cultura.
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4.2 Políticas culturais da FUNDARPE X realidade atual da Casa da Cultura 

Ao analisar o documento Política pública de cultura em Pernambuco – 

Plano de Gestão da FUNDARPE 2007-2010,  entende-se que  as referências que 

constituem os pilares básicos para o desenvolvimento no Estado da Política Pública 

de Cultura – Pernambuco Nação Cultural – estão baseadas no entendimento amplo 

do  modelo  democrático  e  desenvolvimento  regionalizado  inclusivo  para  a 

implementação de ações estruturadoras, permanentes e holísticas, sustentáveis e 

transversais em construção permanente com o tecido cultural e demais órgãos do 

governo e instâncias federativas19

Em  relação  ao  que  a  FUNDARPE  chama  de  modelo  democrático  e 

desenvolvimento regionalizado, pode-se dizer através da pesquisa realizada que a 

Casa da Cultura não se enquadra nestas bases, visto que a relação dos lojistas com 

a administração da Casa não é  de forma alguma democrática  e também não é 

condizente  com  o  citado  “desenvolvimento  regionalizado”,  já  que  a  maioria  dos 

produtos comercializados no local são oriundos de outros Estados. 

Conforme o documento elaborado pela FUNDARPE20, cabe à sociedade a 

produção  cultural.  Ao  Estado,  na  condição  de  executor  de  políticas  públicas, 

compete ser o agente propulsor de fomento, dinamização, preservação de bens e da 

produção cultural. O Estado de Pernambuco, em relação ao bem histórico-cultural 

Casa  da  Cultura,  segundo  a  mesma  entidade,  um  dos  polos  de  cultura  de 

Pernambuco, não recebe incentivos para o fomento da produção cultural elaborado 

pela sociedade, e estes não desenvolvem sua produção cultural na Casa da Cultura, 

o que é o descumprimento o compromisso da Casa como centro difusor de cultura, 

Casa esta de responsabilidade da FUNDARPE.

A Fundação não respeita as identidades e a diversidade cultural, a partir 

do momento que é o órgão mantenedor  de um “polo cultural”  e não promove a 

difusão das manifestações culturais de Pernambuco.

19  Texto originalmente publicado na edição n° 3, do Informativo da Fundação do Patrimônio Histórico 
e Artístico de Pernambuco. Plano de Gestão 2007-2010 Governo Eduardo Campos.
20 Informativo da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco. Plano de Gestão 
2007-2010 Governo Eduardo Campos.
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A  FUNDARPE21 ressalta  que  tem  como  alguns  de  seus  objetivos 

potencializar  o  desenvolvimento  da  cultura  nas  dimensões  simbólicas,  cidadã  e 

econômica  e  a  diversidade  das  manifestações  culturais  em  suas  diferentes 

linguagens  estéticas  e  formas  de  expressão,  preservar,  difundir  e  pesquisar  o 

patrimônio histórico, artístico e cultural,  material  e imaterial,  fomentar a produção 

cultural de forma interativa regionalizada através de canais de participação social em 

processo democrático com o tecido social, bem como potencializar a economia da 

cultura e gerir e dinamizar as ações dos equipamentos culturais e museus com locus 

de  desenvolvimento  da  Política  Pública  de  Cultura.  Nenhum desses  objetivos  é 

aplicado na Casa da Cultura de Pernambuco.

A partir desse processo, a FUNDARPE estruturou seu plano de atuação, 

o Pernambuco Nação Cultural focando vários objetivos já discutidos acima. O que 

chama a atenção são dois objetivos:

1.  Produtos com potencial econômico, de dinamização do Turismo e de 

intercâmbio nacional e internacional que movimentem a cadeia produtiva da cultura 

e a troca de bens simbólicos;

2.  O  processo  de  educação  e  interação  das  políticas  públicas  dos 

territórios,  convocador da participação social  em relação às políticas públicas de 

desenvolvimento sustentável do Estado.

No primeiro  objetivo,  falando na Casa da Cultura,  o  governo assume, 

assim, o papel local de centro comercial, movido através do Turismo. No segundo 

objetivo, a população não tem a menor interação com as políticas públicas culturais, 

como estes podem ter uma participação no processo?

A implementação da política Pública de Cultura não chegou ao bem Casa 

da Cultura, conforme constatam as pesquisas.

A FUNDARPE22 garante que o projeto de lei que institui a primeira política 

pública de cultura no Brasil regulamenta o papel do Estado frente à cultura, através 

de diretrizes,  estratégias,  princípios e objetivos,  traçados em modelos de gestão 

partilhada com o tecido sociocultural. A lei regulamenta o modelo de cogestão, com 

a criação do Sistema Estadual de Cultura em sintonia com o Sistema Nacional de 

21  Informativo da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco. Plano de Gestão 
2007-2010 Governo Eduardo Campos.
22  Informativo da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco. Plano de Gestão 
2007-2010 Governo Eduardo Campos.
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Cultura, e define os instrumentos de planejamento e fundos de sustentabilidade, que 

estruturarão frentes sistêmicas de atuação em bases democráticas a curto, médio e 

longo prazo. A curto e médio prazo, não foi  encontrado nada que remetesse ao 

papel do Estado frente à cultura de forma efetiva no objeto de estudo.



CAPÍTULO V –  PROPOSTAS PARA ALTERAÇÃO  DA SITUAÇÃO  ATUAL 

DA CASA DA CULTURA

5.1 Identificação da ação

Projeto Espaço Cultural Casa da Cultura.

5.2 Natureza do projeto

O projeto será organizado e executado em parceria com a iniciativa 

pública  (FUNDARPE),  a  iniciativa  privada (lojistas  e futuros  parceiros)  e  os 

alunos  dos  cursos  de  graduação  em  Turismo,  História,  Arquitetura  e 

Museologia  de  faculdades  e  universidades  públicas  e  privadas,  através  de 

processo de seleção. O Espaço cultural Casa da Cultura, será estruturado com 

seguintes ações:

1. Centro de manifestações culturais de Pernambuco ;

2. Sala de exposições temporais;

3. Museu;

4. Auditório;

5. Centro de educação patrimonial.

5.3 Justificativa

O estudo, ora em projeto, tem como eixo a investigação realizada 

quanto ao processo de patrimonialização e as políticas culturais da Casa da 

Cultura, localizada na Rua Floriano Peixoto, s/nº - Santo Antônio, Recife/PE.
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Foi  identificado  que  esta  Casa  de  Cultura  possui  um modelo  de 

gestão peculiar, no qual foi identificado nas pesquisas realizadas em campo 

que existe um desvio nas finalidades de utilização deste centro cultural, no qual 

sua  gestora,  a  FUNDARPE,  apresenta  a  Casa  como  sendo  um  centro  de 

manifestações culturais, e se comprovou que o local, na realidade, é tratado 

apenas como um centro de vendas de artesanato.

Após  a  realização  de  reflexões  acerca  dos  termos  patrimônio, 

políticas culturais, memória, identidade, educação, educação patrimonial, além 

da  contextualização  dos  mesmos  no  processo  de  patrimonialização  e  uso 

consciente  de  bens  culturais,  é  proposto,  através  deste  projeto,  o 

desenvolvimento  de  alternativas  para  um  melhor  aproveitamento  dos  bens 

histórico-culturais e a consequente inserção no contexto social.

A Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco é o 

órgão executor da política cultural do Estado, em todas as suas dimensões, 

inclusa a administração da Casa da Cultura. A FUNDARPE tem como objetivo 

principal  a  promoção,  o  apoio,  o  incentivo,  a  preservação  e  a  difusão  das 

identidades e produções culturais de Pernambuco de forma estruturadora e 

sistêmica,  focada  na  inclusão  social,  na  universalização  do  acesso,  na 

diversidade cultural, na interiorização das ações e no desenvolvimento regional 

integrado.  No decorrer do processo de investigação,  percebe-se claramente 

que  o  referido  órgão  na  prática  não  desenvolve  atuações  técnicas  que 

garantam a Casa da Cultura seu espaço como polo de cultura.

Segundo  Ferreira  (2010),  a  idéia  que  se  faz  de  patrimônio  na 

atualidade, mesmo que derivada dos processos de consolidação dos Estados 

Nacionais  Europeus,  vem  assumindo  outros  contornos  e  outras  funções 

sociais. Tal conceito vem sofrendo modificações que o aproximam de outros 

conceitos como o de identidade, tal como afirma Dominique Poulot, ao dizer 

que  “a  história  do  patrimônio  é  a  história  da  construção  do  sentido  de 

identidade  e  mais  particularmente,  dos  imaginários  de  autenticidade  que 

inspiram as políticas patrimoniais” (POULOT, 1997, p.36).

O  patrimônio  exerce  um  papel  fundamental  na  construção  e 

reconstrução da identidade local. É válido argumentar que todos os registros de 
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uma determinada época são importantes para manter viva a memória de uma 

localidade.

A importância do projeto dentro de uma análise da relação entre o 

patrimônio  e  a  sociedade  demonstra  a  luta  da  memória  contra  um 

esquecimento  generalizado,  além  da  gestão  cultural  indevida  pelo  órgão 

responsável  pela  preservação  do  patrimônio  histórico-cultural  da  Casa  da 

Cultura.

Deste modo, torna-se necessário, uma política de conscientização, 

visando à preservação,  já  que,  como constatado na pesquisa de campo, a 

maioria da população local não tem consciência do valor histórico e cultural da 

Casa da Cultura.

É fundamental que as intervenções feitas sobre esses lugares não 

façam desaparecer suas funções e essências características, tomando cuidado 

para que estes bens continuem cumprindo sua missão na paisagem onde está 

inserido.  Logo,  faz-se  necessário  que sejam postas  em prática  as  políticas 

culturais já existentes.

5.4 Objetivos

- Proporcionar um espaço destinado à apresentação e proliferação 

das manifestações culturais de Pernambuco;

- Contribuir para que a Casa da Cultura seja, de fato, um espaço 

destinado  à  pesquisa,  divulgação  e  identificação,  mediante  o  contato  dos 

turistas e recifenses com as vertentes históricas e locais no prédio destinados a 

perpetuação da memória dos Pernambucanos;

-  Fornecer  uma  estrutura  física  e  didática  para  que  se  possa 

trabalhar a educação patrimonial com os visitantes e recifenses;

- Ser, de fato, um polo de valores históricos e culturais, sendo uma 

referência cultural no Estado e estimulando principalmente nas crianças e nos 

jovens a percepção de sua identidade e memória;
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-  Contribuir,  através  de  práticas  preservacionistas,  para  a 

manutenção da Casa da Cultura;

- Buscar a integração da FUNDARPE com as associações culturais, 

iniciativa  privada  e  demais  órgãos  que  possam  fortalecer  e  divulgar  o 

patrimônio material e imaterial, expresso em nossas tradições, celebrações e 

valores.

5.5 Espaço Cultural Casa da Cultura

5.5.1 Centro de manifestações culturais de Pernambuco

Apresentação  das  manifestações  culturais  de  Pernambuco  (frevo, 

coco,  ciranda,  maracatu,  caboclinho,  etc.)  diariamente,  incluso  finais  de 

semana e feriados, e com o minímo de 3 horários de apresentação por dia.

Será restringida a venda de artesanatos e produtos comercializados 

na  Casa  da  Cultura.  Apenas  aqueles  que  foram  confeccionados  em 

Pernambuco poderão ser comercializados no local.

5.5.2 Sala de exposições temporais

A sala de exposições temporais funcionará como uma das áreas 

principais  do  Espaço  Cultural,  visto  que  nela  serão  abrigadas  mostras  em 

referência  à  cultura  pernambucana,  sejam  elas  de  pinturas,  esculturas, 

documentos, fotografias, entre outros, espaço bastante adequado para fins de 

lazer e estudo. Haverá horários e agendamento de visitas de estabelecimentos 

de ensino, públicos e privados, de acordo com a disponibilidade do local e o 

calendário de atividades.
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5.5.3 Museu da tradição Pernambucana

Acomodado nas antigas e históricas celas da Casa da Cultura,  o 

Museu  doFrevo  passará  por  uma  reestruturação  e  ampliação,  visto  que  o 

denominado  espaço  estará  reunido  com  outras  manifestações  culturais,  e, 

assim, será constituído o Museu da tradição Pernambucana. É o lugar ideal 

para  que  os  recifenses  e  os  turistas  tenham  acesso  a  antigas  roupas, 

partituras, discos, CD´S e DVD´S e ter a oportunidade de conhecer um pouco 

da história das manifestações culturais pernambucana.

5.5.4 Auditório

Fazendo uso do teatro da Casa da Cultura, com capacidade para 50 

lugares, torna-se necessário adequar o teatro a um auditório, com a tecnologia 

requerida em grandes centros culturais. Haverá reforma e adequação do teatro 

em  auditório  (o  que  não  inviabiliza  utiliza-lo,  também  como  teatro  quando 

necessário), compra de equipamentos como data-show, sistema de luz, som, 

telão, ar-condicionado e poltronas confortavéis.

5.5.5 Centro de educação patrimonial 

Toda vez que as pessoas se reúnem para construir e dividir novos 

conhecimentos,  investigam  pra  conhecer  melhor,  entender  e  transformar  a 

realidade que as cerca, está-se falando de uma ação educativa. Quando se faz 

tudo isso levando em conta alguma coisa que tenha relação com o patrimônio 

cultural, então está-se falando de Educação Patrimonial23.

23 Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional.  Disponível  em: 
<http://www.iphan.gov.br> . Acesso  em 15.abr.2010.

http://www.iphan.gov.br/
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É de  grande importância  que  espaços destinados  a  práticas  culturais, 

chamem para si a responsabilidade de conscientizar, sensibilizar e educar turistas e 

cidadãos recifenses, fazendo uso da educação patrimonial. É fundamental para que 

o recifense conheça mais sobre sua história e cultura. Os bens histórico-culturais, 

tornando-se conhecidos, consequentemente, são preservados a partir do momento 

em que o cidadão tem o sentimento de pertencimento com o local.

O centro de educação patrimonial da Casa da Cultura irá efetuar visitas 

guiadas através de monitores de acordo com a faixa-etária do visitante,  além de 

proporcionar as seguintes atividades:

- Observação e registro do local;

- Percepção e identificação da história, da edificação e das manifestações 

culturais encontradas;

- Análise e debate sobre o que foi visto na Casa da Cultura;

-  Sensibilização  da  importância  da  proteção  dos  bens  históricos  e 

culturais, sejam eles, materiais ou imateriais. 

Se as questões forem inseridas no contexto escolar, professores de todas 

as disciplinas poderão utilizar a visita a Casa da Cultura para trabalhos de contexto 

multidisciplinar, contribuindo para fixação do conteúdo.

5.6 Ações para otimização da Casa da Cultura

1.  Fixar  horários  para  apresentações  das  manifestações  culturais 

pernambucanas  (frevo,  coco,  ciranda,  maracatu,  caboclinho,  etc.)  diariamente, 

incluso nos finais de semana e feriados e por, no mínimo, 3 horários por dia. Por 

exemplo: das 10:00h-11:00h, 14:00h-15:00h e das 17:00h-18:00h;

2. Aumentar a quantidade de apresentações caso esteja acontecendo na 

cidade grandes eventos, congressos, temporada de cruzeiros, férias, feriados e aos 

domingos.  A  Casa  da  Cultura  tem  que  ser  inserida  como  opção  de  lazer  do 

pernambucano;

3.  Reunir  o  Trade  Turístico  (em  especial  as  empresas  de  Turismo 

Receptivo), para que haja uma conscientização da importância do sincronismo nos 
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horários de chegada dos grupos de turistas e os horários das apresentações das 

manifestações culturais; 

4. Sensibilizar o Trade Turístico para a importância da capacitação dos 

Guias de Turismo. É fundamental que a FUNDARPE ofereça, através de parcerias, 

um curso básico de história, manifestações culturais pernambucanas, artesanatos 

comercializados  na  Casa  da  Cultura,  preservação  de  bens  culturais  (educação 

patrimonial), memória e identidade. Caberia ao empresário ter como pré-requisitos 

para contratação na empresa apenas os Guias que passaram pelo processo de 

qualificação. Essa medida será importante para o Estado de Pernambuco e para os 

empresários,  que  terão  prestadores  de  serviço  cada  vez  mais  qualificados, 

ampliando, assim, consequentemente, a satisfação do cliente com o Estado e com a 

empresa turística;

5. Além dos Guias de Turismo, capacitar também lojistas e vendedores da 

Casa da Cultura;

6.  Realizar  nas  escolas  públicas  e  privadas  ações  de  educação 

patrimonial, para que a Casa da Cultura, também seja conhecida pelos escolares e 

dando, assim, continuidade de geração para geração a prática da utilização dos 

equipamentos culturais o lazer do recifense;

7. Restringir a venda de artesanato e produtos comercializados na Casa 

da  Cultura.  Apenas  poderão  ser  comercializados  os  produtos  que  foram 

confeccionados em Pernambuco. Propõe-se também que cada artigo contenha um 

selo indicando a procedência do produto (local onde foi feito e por quem foi feito), 

agregando mais valor ao produto. Por exemplo:

Figura 9 Exemplo de etiqueta de produtos a serem comercializados 
na Casa da Cultura

Casa da Cultura de Pernambuco

Produto: Bolsa de palha de Buriti

Procedência: Brejo da Madre de Deus/PE

Localização: Agreste Penambucano

Artesã: Maria José Sobral

Elaborado por: Ana Paula Barrada
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8.Padronizar  a  exposição  das  mercadorias,  evitando,  assim,  poluição 

visual e danos ao patrimônio;

9.  Proibir  a  fixação  de  mercadorias  fora  das  celas,  vislumbrando  a 

proteção do patrimônio;

10.  Elaborar  um folder  com informações  sobre  a  história,  localização, 

manifestações culturais, artesanato, comidas e horários de funcionamento da Casa 

da Cultura e das apresentações culturais, folder destinado a hotéis do Estado, box´s 

de informações turísticas, locais de eventos, feiras de Turismo e na própria Casa da 

Cultura;

11.  Abrir  o Museu do Frevo diariamente em horário condizente com o 

funcionamento da Casa da Cultura e abrigá-lo em um local com maior visibilidade;

12. Regularizar, sob pena de multa, o horário de funcionamento das lojas, 

lanchonetes e associações. Todas deverão abrir diariamente conforme o horário de 

funcionamento da Casa da Cultura.

Observação: todas estas ações serão fiscalizadas e implementadas pela 

FUNDARPE  e  seus  associados.  É  fundamental  colocar  em  prática  tudo  que  é 

prometido nas Políticas Culturais de Pernambuco.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta  dissertação,  realizada  entre  os  anos  de  2009  e  2011  na 

Universidade Federal de Pernambuco, tem como eixo a investigação do processo de 

patrimonialização e as políticas culturais da Casa da Cultura, localizada na cidade 

do Recife. Sua administração é exercida pela Fundação do Patrimônio Histórico e 

Artístico de Pernambuco.

A  dissertação  teve  como  objetivos  elaborar  reflexões  teóricas  e 

metodológicas  acerca  do  que  é  patrimonialização,  políticas  culturais,  educação, 

educação patrimonial, identidade e memória; expor o processo de patrimonialização 

no Brasil, enfocando a cidade do Recife; verificar como foi executado o processo de 

patrimonialização  da  Casa  da  Cultura  e  realizar  uma  pesquisa  de  campo  para 

observar  como está sendo ofertado à população e aos turistas esse bem histórico-

cultural  da cidade do Recife;  averiguar se a política cultural  proposta pelo órgão 

responsável pela sua salvaguarda é condizente com a realidade do local e propor 

estratégias  para  uma  melhor  aplicação  da  política  cultural  na  Casa  da  Cultura. 

Considera-se que todos os objetivos fixados foram plenamente abordados.

Cabe registrar o ineditismo deste trabalho, pois, até onde foi pesquisado, 

nada  foi  encontrado  acerca  de  análises  acadêmicas,  sob  o  prisma  da  Gestão 

Pública. 

Metodologicamente,  a  dissertação  está  embasada  na  taxionomia 

apresentada por Vergara (2000). Quanto aos fins, ela é exploratória e descritiva. 

Exploratória porque, embora a Casa da Cultura seja uma instituição de tradição e 

alvo  de  pesquisas  nas  mais  diversas  áreas  de  investigação,  não  se  verificou  a 

existência  de  estudos  que  abordem  a  política  cultural  e  o  processo  de 

patrimonialização da mesma. É descritiva pelo fato de ter, como intuito, a descrição 

de  percepções  e  a  sugestão  de  mudanças,  acerca  da  utilização  do  referido 

equipamento cultural.

Quanto  aos  meios,  ela  é  bibliográfica,  documental  e  de  campo. 

Bibliográfica porque, para a fundamentação teórica do trabalho,  foram realizadas 

pesquisas  sobre  os  seguintes  assuntos:  políticas  culturais,  patrimonialização, 

memória, identidade, educação, educação patrimonial, surgimento das instituições 

penais e da Casa de Detenção do Recife (atual Casa da Cultura).
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A investigação é também documental, porque se valera de documentos 

internos  da  Casa  da  Cultura.  É  de  campo,  porque  os  principais  dados  foram 

coletados in loco na Casa da Cultura.

Os  dados coletados foram de dois  tipos:  primários  e  secundários.  Os 

dados  primários  foram  extraídos  mediante  a  realização  de  entrevistas 

semiestruturadas e aplicação de questionários. Os dados secundários foram obtidos 

através de consulta em livros condizentes com o tema, possibilitando uma melhor 

compreensão sobre o assunto.

Do  ponto  de  vista  teórico  sobre  patrimônio,  foram  basilares  as 

concepções de Barreto (2000), Choay (2006), Fonseca (2005) e Funari & Pelegrini 

(2009);  quanto à historicidade do processo de patrimonialização: Choay (2006) e 

Fonseca (2005);  para  compreensão e  sistematização do levantamento  dos bens 

patrimonializados no Brasil: Fonseca(2005) e IPHAN (2009); para as reflexões sobre 

os significados de identidade e memória: Burity (2002),  Castells (2002), Funari  & 

Pinsky (2002), Geertz (1989), Le Goff (2003) e Montenegro (1992); sobre educação 

e educação patrimonial: Brandão (1995), Freire (2003) e Horta, Grunberg e Monteiro 

(1999);  para  o  entendimento  das  políticas  culturais:  Brant  (2009),  Brasil  (2007), 

Calabre (2010) e FUNDARPE (2010). Sobre o surgimento das prisões modernas, 

tanto na América Latina como no Brasil: Maia (2009), Misciasci (2010), Perrot (1988) 

e Aguirre (2009); sobre a casa de Detenção do Recife: FUNDARPE (2010)

Os sujeitos da pesquisa foram os Turistas que visitavam o ambiente de 

pesquisa,  transeuntes do Bairro  de Santo Antônio,  a administradora da Casa da 

Cultura,  Sra.  Adriana  Martins,  uma funcionária  do  box  de  informações  turísticas 

locado na Casa da Cultura, o historiador Sr. Agostinho Daciel dos Santos e o Diretor 

de Gestão de Equipamentos Culturais da FUNDARPE Sr.  Célio Pontes, além da 

participação direta da pesquisadora como observadora do local.

Quanto à natureza da pesquisa, esta foi qualitativa, por considerar que 

existe uma relação dinâmica entre a realidade e o sujeito de pesquisa, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzida em números. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de 

dados, e o pesquisador é o instrumento-chave.

Esta  dissertação  de  mestrado  tinha  como  suposição  de  trabalho  as 

seguintes afirmações: a política cultural  proposta pelos órgãos responsáveis pela 

preservação do patrimônio não é condizente com o uso da Casa da Cultura; novas 
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ferramentas  gerenciais  contribuiriam  para  a  melhoria  da  utilização  da  Casa  da 

Cultura.  É  de  suma importância  para  a  preservação de  bens  culturais  que  seja 

resgatada a proposta original da Casa da Cultura como espaço de divulgação da 

cultura local, tradição e história.

As suposições deste  trabalho  foram comprovadas,  dentro  da  proposta 

imposta  pela  pesquisa.  As  evidências  se  tornaram  claras  a  partir  das  fontes 

bibliográfica e, fundamentalmente, com a pesquisa de campo e análise profunda de 

todo material coletado.

A  entrevista  com  a  administradora  da  Casa  da  Cultura,  Sra.  Adriana 

Martins deixa claro que, para o órgão responsável por sua proteção e manutenção a 

FUNDARPE, a Casa da Cultura é um centro de difusão cultural. Porém, a partir dos 

estudos  desenvolvidos,  pode-se  afirmar  que  a  Casa  da  Cultura  não  cumpre  a 

Política  Cultural  pernambucana  e  não  atua  como  um  local  reservado  para  a 

perpetuação da identidade cultural de Pernambuco.

Nos questionários aplicados com transeuntes e turistas, fica latente que 

os mesmos só percebem a Casa da Cultura sob o âmbito das compras e acreditam 

que os produtos oferecidos são uma forma de divulgar o artesanato Pernambucano. 

Entretanto,  até  o  artesanato  comercializado na Casa da Cultura  em sua grande 

maioria é oriundo de outros Estados e regiões brasileiras.

É nítida a importância da implantação de novas estruturas e ferramentas 

gerenciais,  com  a  finalidade  de  contribuir  para  a  efetiva  utilização  da  Casa  da 

Cultura, de forma que as políticas culturais de Pernambuco sejam eficazes e que o 

local seja um verdadeiro polo de cultura.

Com os resultados obtidos com a aplicação dos questionários com os 

transeuntes  do  bairro  do  Santo  Antônio,  fica  notória  a  importância  do  resgate  a 

proposta original da Casa da Cultura como espaço de divulgação da cultura local, 

tradição e história, e que o recifense se sinta parte constituinte deste patrimônio. 

Segundo  Dantas  (2010),  a  memória  possibilita  ao  indivíduo  sua  inserção  na 

sociedade através da identificação cultural. 

A  entrevista  realizada com  uma  funcionária  do  Box  de  Informações 

Turísticas locado na Casa da Cultura demostra, sobretudo, descaso. Foi reforçado 

por  parte  da  entrevistada  que,  na  Casa  da  Cultura,  não  existem apresentações 

folclóricas, e que eles trabalham com uma estrutura física precária, e que, para a 

mesma, o local é apenas um shopping de artesanato.
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Foi realizada entrevista com o historiado Sr. Agostinho Daciel dos Santos, 

que foi de grande relevância para a pesquisa devido ao curriculum do entrevistado, 

já que foram observados diferentes pontos de vista, visto que o entrevistado é Guia 

de Turismo, Docente e Historiador. 

Para o entrevistado, a Casa da Cultura é um ponto turístico, de grande 

relevância  histórica  e  cultural,  mas  funciona  basicamente  para  a  venda  de 

artesanatos. Segundo o Sr.  Agostinho Daciel  dos Santos,  “Os Guias de Turismo 

‘vendem’ a Casa da Cultura como um centro de artesanato. Não enfatizam o prédio 

que está abrigando este centro de artesanato”. Além disso, vários Guias de Turismo 

informam a história  da Casa da Cultura de  forma errada,  por  desconhecerem a 

mesma.

Em  relação  à  entrevista  concedida  pelo  Diretor  de  Gestão  de 

Equipamentos Culturais da FUNDARPE, Sr. Célio Pontes, o mesmo afirmou que a 

diretoria de gestão de equipamentos culturais tem como objetivo principal fomentar 

os  Espaços  (equipamentos)  com  a  implementação  de  ações  culturais  em 

consonância com a Política Pública de Cultura do Governo do Estado. Através da 

pesquisa realizada, pode-se comprovar que a Casa da Cultura não apresenta uma 

efetiva  política  pública  de  cultura.  O  entrevistado,  ainda,  afirma  que  a  Casa  da 

Cultura  possui  atividades  mensais,  tais  como  cursos,  oficinas,  apresentação  de 

grupos de artes cênicas, música e exposições de artes plásticas. Durante todo o 

decorrer da pesquisa de campo, nunca foi visto tais atividades pela pesquisadora e 

por nenhum dos entrevistados.

Os resultados comprovam que a Casa da Cultura é vista como um centro 

de venda de artesanatos (que provêm das mais diversas regiões do Brasil), ou seja, 

nem  o  artesanato  vendido  é  em sua  totalidade  pernambucano.  No  decorrer  do 

processo  de  investigação,  foram  analisadas  e  confrontadas  as  proposições  da 

FUNDARPE e a sua atuação prática, com relação ao bem cultural, e foi constatado 

que esta política não está sendo posta em prática na Casa da Cultura.
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ANEXO A - O DECRETO LEI  N°25

DECRETO-LEI Nº 25, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937

Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional

        O  Presidente  da  República  dos  Estados  Unidos  do  Brasil,  usando  da 

atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, 

        DECRETA:

        O  Presidente  da  República  dos  Estados  Unidos  do  Brasil,  usando  da 

atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, 

        DECRETA:

CAPÍTULO I

DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 

        Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens 

móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interêsse público, 

quer  por  sua vinculação a  fatos memoráveis  da história  do Brasil,  quer  por  seu 

excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. 

        § 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte 

integrante do patrimônio histórico o artístico nacional, depois de inscritos separada 

ou agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei. 

        § 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também 

sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens 

que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados 

pelo natureza ou agenciados pelo indústria humana. 

        Art. 2º A presente lei se aplica às coisas pertencentes às pessôas naturais, bem 

como às pessôas jurídicas de direito privado e de direito público interno. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%2025-1937?OpenDocument
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        Art.  3º  Exclúem-se do patrimônio  histórico  e  artístico  nacional  as  obras  de 

orígem estrangeira: 

        1) que pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no 

país; 

        2) que adornem quaisquer veiculos pertecentes a emprêsas estrangeiras, que 

façam carreira no país; 

        3) que se incluam entre os bens referidos no art. 10 da Introdução do Código 

Civíl, e que continuam sujeitas à lei pessoal do proprietário; 

        4) que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos; 

        5)  que  sejam  trazidas  para  exposições  comemorativas,  educativas  ou 

comerciais: 

        6)  que  sejam  importadas  por  emprêsas  estrangeiras  expressamente  para 

adôrno dos respectivos estabelecimentos. 

        Parágrafo único. As obras mencionadas nas alíneas 4 e 5 terão guia de licença 

para  livre  trânsito,  fornecida  pelo  Serviço  ao  Patrimônio  Histórico  e  Artístico 

Nacional. 

CAPÍTULO II

DO TOMBAMENTO 

        Art. 4º O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá quatro 

Livros do Tombo, nos quais serão inscritas as obras a que se refere o art. 1º desta 

lei, a saber: 

        1)  no  Livro  do  Tombo  Arqueológico,  Etnográfico  e  Paisagístico,  as  coisas 

pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e 

bem assim as mencionadas no § 2º do citado art. 1º. 

        2) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de interêsse histórico e as obras de 

arte histórica; 
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        3) no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de arte erudita, nacional ou 

estrangeira; 

        4)  no  Livro  do  Tombo das  Artes  Aplicadas,  as  obras  que  se  incluírem na 

categoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras. 

        § 1º Cada um dos Livros do Tombo poderá ter vários volumes. 

        § 2º Os bens, que se inclúem nas categorias enumeradas nas alíneas 1, 2, 3 e 

4  do  presente  artigo,  serão  definidos  e  especificados  no  regulamento  que  for 

expedido para execução da presente lei. 

        Art.  5º  O tombamento  dos bens pertencentes à União,  aos  Estados e aos 

Municípios se fará de ofício, por ordem do diretor do Serviço do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional, mas deverá ser notificado à entidade a quem pertencer, ou sob 

cuja guarda estiver a coisa tombada, afim de produzir os necessários efeitos. 

        Art.  6º  O tombamento  de  coisa pertencente  à  pessôa natural  ou à pessôa 

jurídica de direito privado se fará voluntária ou compulsóriamente. 

        Art. 7º Proceder-se-à ao tombamento voluntário sempre que o proprietário o 

pedir e a coisa se revestir dos requisitos necessários para constituir parte integrante 

do  patrimônio  histórico  e  artístico  nacional,  a  juízo  do  Conselho  Consultivo  do 

Serviço  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional,  ou  sempre  que  o  mesmo 

proprietário anuir,  por escrito,  à notificação, que se lhe fizer,  para a inscrição da 

coisa em qualquer dos Livros do Tombo. 

        Art.  8º  Proceder-se-á ao tombamento  compulsório  quando o proprietário  se 

recusar a anuir à inscrição da coisa. 

        Art. 9º O tombamento compulsório se fará de acôrdo com o seguinte processo: 

        1)  o  Serviço  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional,  por  seu  órgão 

competente, notificará o proprietário para anuir ao tombamento, dentro do prazo de 

quinze dias, a contar do recebimento da notificação, ou para, si o quisér impugnar, 

oferecer dentro do mesmo prazo as razões de sua impugnação. 
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        2) no caso de não haver impugnação dentro do prazo assinado. que é fatal, o 

diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará por símples 

despacho que se proceda à inscrição da coisa no competente Livro do Tombo. 

        3) se a impugnação for oferecida dentro do prazo assinado, far-se-á vista da 

mesma, dentro de outros quinze dias fatais, ao órgão de que houver emanado a 

iniciativa do tombamento, afim de sustentá-la. Em seguida, independentemente de 

custas, será o processo remetido ao Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, que proferirá decisão a respeito, dentro do prazo de 

sessenta dias, a contar do seu recebimento. Dessa decisão não caberá recurso. 

        Art.  10.  O tombamento dos bens,  a  que se refere o art.  6º  desta lei,  será 

considerado provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado 

pela notificação ou concluído pela inscrição dos referidos bens no competente Livro 

do Tombo. 

        Parágrafo único. Para todas os efeitos, salvo a disposição do art. 13 desta lei, o 

tombamento provisório se equiparará ao definitivo. 

CAPÍTULO III

DOS EFEITOS DO TOMBAMENTO 

        Art.  11.  As coisas tombadas,  que pertençam à União,  aos Estados ou aos 

Municípios, inalienáveis por natureza, só poderão ser transferidas de uma à outra 

das referidas entidades. 

        Parágrafo único.  Feita  a transferência,  dela  deve o adquirente dar  imediato 

conhecimento ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

        Art.  12.  A  alienabilidade  das  obras  históricas  ou  artísticas  tombadas,  de 

propriedade de pessôas naturais ou jurídicas de direito privado sofrerá as restrições 

constantes da presente lei. 

        Art. 13. O tombamento definitivo dos bens de propriedade partcular será, por 

iniciativa  do  órgão  competente  do  Serviço  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico 
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Nacional, transcrito para os devidos efeitos em livro a cargo dos oficiais do registro 

de imóveis e averbado ao lado da transcrição do domínio. 

        § 1º No caso de transferência de propriedade dos bens de que trata êste artigo, 

deverá o adquirente, dentro do prazo de trinta dias, sob pena de multa de dez por 

cento sôbre o respectivo valor, fazê-la constar do registro, ainda que se trate de 

transmissão     judicial ou causa mortis. 

        § 2º Na hipótese de deslocação de tais bens, deverá o proprietário, dentro do 

mesmo prazo e sob pena da mesma multa, inscrevê-los no registro do lugar para 

que tiverem sido deslocados. 

        § 3º A transferência deve ser comunicada pelo adquirente, e a deslocação pelo 

proprietário,  ao  Serviço  do  Patrimônio  Histórico  e  Artistico  Nacional,  dentro  do 

mesmo prazo e sob a mesma pena. 

        Art. 14. A. coisa tombada não poderá saír do país, senão por curto prazo, sem 

transferência de domínio e para fim de intercâmbio cultural,  a juízo do Conselho 

Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional. 

        Art. 15. Tentada, a não ser no caso previsto no artigo anterior, a exportação, 

para fora do país,  da coisa tombada,  será esta sequestrada pela União ou pelo 

Estado em que se encontrar. 

        § 1º Apurada a responsábilidade do proprietário, ser-lhe-á imposta a multa de 

cincoenta por cento do valor da coisa, que permanecerá sequestrada em garantia do 

pagamento, e até que êste se faça. 

        § 2º No caso de reincidência, a multa será elevada ao dôbro. 

        § 3º A pessôa que tentar a exportação de coisa tombada, alem de incidir na 

multa a que se referem os parágrafos anteriores, incorrerá, nas penas cominadas no 

Código Penal para o crime de contrabando. 

        Art. 16. No caso de extravio ou furto de qualquer objéto tombado, o respectivo 

proprietário deverá dar conhecimento do fáto ao Serviço do Patrimônio Histórico e 
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Artístico Nacional, dentro do prazo de cinco dias, sob pena de multa de dez por 

cento sôbre o valor da coisa. 

        Art.  17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruidas, 

demolidas  ou  mutiladas,  nem,  sem  prévia  autorização  especial  do  Serviço  do 

Patrimônio Histórico e Artistico Nacional,  ser reparadas, pintadas ou restauradas, 

sob pena de multa de cincoenta por cento do dano causado. 

        Parágrafo único. Tratando-se de bens pertencentes á União, aos Estados ou 

aos municípios, a autoridade responsável pela infração do presente artigo incorrerá 

pessoalmente na multa. 

        Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe 

impeça ou reduza a visibílidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena 

de ser mandada destruir a obra ou retirar o objéto, impondo-se nêste caso a multa 

de cincoenta por cento do valor do mesmo objéto. 

        Art. 19. O proprietário de coisa tombada, que não dispuzer de recursos para 

proceder às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao 

conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a necessidade 

das mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao dobro da importância 

em que fôr avaliado o dano sofrido pela mesma coisa. 

        § 1º Recebida a comunicação, e consideradas necessárias as obras, o diretor 

do  Serviço  do  Patrimônio  Histórico  e  Artistico  Nacional  mandará  executá-las,  a 

expensas da União,  devendo as  mesmas ser  iniciadas dentro  do  prazo de seis 

mezes, ou providenciará para que seja feita a desapropriação da coisa. 

        §  2º  À  falta  de  qualquer  das  providências  previstas  no  parágrafo  anterior, 

poderá o proprietário requerer que seja cancelado o tombamento da coisa. 

        §  3º  Uma  vez  que  verifique  haver  urgência  na  realização  de  obras  e 

conservação  ou  reparação  em  qualquer  coisa  tombada,  poderá  o  Serviço  do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tomar a iniciativa de projetá-las e executá-
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las, a expensas da União, independentemente da comunicação a que alude êste 

artigo, por parte do proprietário. 

        Art. 20. As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente do Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que poderá inspecioná-los sempre que 

fôr julgado conveniente, não podendo os respectivos proprietários ou responsáveis 

criar obstáculos à inspeção, sob pena de multa de cem mil réis, elevada ao dôbro 

em caso de reincidência. 

        Art. 21. Os atentados cometidos contra os bens de que trata o art. 1º desta lei 

são equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional. 

CAPÍTULO IV

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

        Art.  22.  Em face da alienação onerosa de bens tombados,  pertencentes  a 

pessôas naturais ou a pessôas jurídicas de direito privado, a União, os Estados e os 

municípios terão, nesta ordem, o direito de preferência. 

        § 1º Tal alienação não será permitida, sem que prèviamente sejam os bens 

oferecidos, pelo mesmo preço, à União, bem como ao Estado e ao município em 

que  se  encontrarem.  O  proprietário  deverá  notificar  os  titulares  do  direito  de 

preferência a usá-lo, dentro de trinta dias, sob pena de perdê-lo. 

        § 2º É nula alienação realizada com violação do disposto no parágrafo anterior, 

ficando qualquer  dos titulares do direito  de preferência  habilitado a sequestrar  a 

coisa  e  a  impôr  a  multa  de  vinte  por  cento  do  seu  valor  ao  transmitente  e  ao 

adquirente,  que  serão  por  ela  solidariamente  responsáveis.  A  nulidade  será 

pronunciada, na forma da lei, pelo juiz que conceder o sequestro, o qual só será 

levantado  depois  de  paga  a  multa  e  se  qualquer  dos  titulares  do  direito  de 

preferência não tiver adquirido a coisa no prazo de trinta dias. 

        § 3º O direito de preferência não inibe o proprietário de gravar livremente a 

coisa tombada, de penhor, anticrese ou hipoteca. 
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        § 4º Nenhuma venda judicial de bens tombados se poderá realizar sem que, 

prèviamente,  os  titulares  do  direito  de  preferência  sejam  disso  notificados 

judicialmente,  não  podendo  os  editais  de  praça  ser  expedidos,  sob  pena  de 

nulidade, antes de feita a notificação. 

        § 5º Aos titulares do direito de preferência assistirá o direito de remissão, se 

dela não lançarem mão, até a assinatura do auto de arrematação ou até a sentença 

de adjudicação, as pessôas que, na forma da lei, tiverem a faculdade de remir. 

        § 6º O direito de remissão por parte da União, bem como do Estado e do 

município em que os bens se encontrarem, poderá ser exercido, dentro de cinco 

dias a partir da assinatura do auto do arrematação ou da sentença de adjudicação, 

não se podendo extraír a carta, enquanto não se esgotar êste prazo, salvo se o 

arrematante ou o adjudicante for qualquer dos titulares do direito de preferência. 

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS 

        Art. 23. O Poder Executivo providenciará a realização de acôrdos entre a União 

e os Estados, para melhor coordenação e desenvolvimento das atividades relativas 

à proteção do patrimônio histórico e artistico nacional  e para a uniformização da 

legislação estadual complementar sôbre o mesmo assunto. 

        Art. 24. A União manterá, para a conservação e a exposição de obras históricas 

e  artísticas  de  sua propriedade,  além do Museu Histórico  Nacional  e  do  Museu 

Nacional  de  Belas  Artes,  tantos  outros  museus  nacionais  quantos  se  tornarem 

necessários, devendo outrossim providênciar no sentido de favorecer a instituição de 

museus estaduais e municipais, com finalidades similares. 

        Art.  25.  O  Serviço  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional  procurará 

entendimentos com as autoridades eclesiásticas, instituições científicas, históricas 

ou artísticas e pessôas naturais o jurídicas, com o objetivo de obter a cooperação 

das mesmas em benefício do patrimônio histórico e artístico nacional. 
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        Art.  26.  Os  negociantes  de  antiguidades,  de  obras  de  arte  de  qualquer 

natureza,  de  manuscritos  e  livros  antigos  ou  raros  são obrigados a  um registro 

especial  no  Serviço  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional,  cumprindo-lhes 

outrossim  apresentar  semestralmente  ao  mesmo relações  completas  das  coisas 

históricas e artísticas que possuírem. 

        Art.  27.  Sempre  que  os  agentes  de  leilões  tiverem  de  vender  objetos  de 

natureza  idêntica  à  dos  mencionados  no  artigo  anterior,  deverão  apresentar  a 

respectiva  relação  ao  órgão  competente  do  Serviço  do  Patrimônio  Histórico  e 

Artístico Nacional, sob pena de incidirem na multa de cincoenta por cento sôbre o 

valor dos objetos vendidos. 

        Art. 28. Nenhum objéto de natureza idêntica à dos referidos no art. 26 desta lei 

poderá ser posto à venda pelos comerciantes ou agentes de leilões, sem que tenha 

sido  préviamente  autenticado  pelo  Serviço  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico 

Nacional, ou por perito em que o mesmo se louvar, sob pena de multa de cincoenta 

por cento sôbre o valor atribuido ao objéto. 

        Parágrafo único. A. autenticação do mencionado objeto será feita mediante o 

pagamento de uma taxa de peritagem de cinco por cento sôbre o valor da coisa, se 

êste fôr inferior ou equivalente a um conto de réis, e de mais cinco mil réis por conto 

de réis ou fração, que exceder. 

        Art. 29. O titular do direito de preferência gosa de privilégio especial sôbre o 

valor  produzido  em praça  por  bens  tombados,  quanto  ao  pagamento  de  multas 

impostas em virtude de infrações da presente lei. 

        Parágrafo único. Só terão prioridade sôbre o privilégio a que se refere êste 

artigo os créditos inscritos no registro competente, antes do tombamento da coisa 

pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

        Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário. 

        Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1937, 116º da Independência e 49º da 

República. 
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GETULIO VARGAS. 

Gustavo Capanema. 
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ANEXO B – HISTÓRIA DA CASA DA CULTURA
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ANEXO C – LEVANTAMENTO DAS CELAS DA CASA DA CULTURA
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APÊNDICES
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APÊNDICE A – ENTREVISTA COM A ADMINISTRADORA DA CASA DA CULTURA

Entrevista: Administração Casa da Cultura

Nome: Adriana César Martins 

Cargo: Chefe de Unidade 

1. A quanto tempo a Sra. é responsável pela administração da Casa da 

Cultura?

2. Como a Sra. descreve a Casa da Cultura?

3. Qual o foco de atuação da mesma?

4. Quais os critérios estabelecidos para a escolha dos lojistas?

5. Os  lojistas  contribuem  para  a  preservação  do  espaço  (Casa  da 

Cultura)?

6. Quais são as atividades culturais  existentes atualmente na Casa da 

Cultura?

7. Qual é a atuação efetiva da FUNDARPE na Casa da Cultura?

8. Existem reuniões periódicas entre a administração, os lojistas da Casa 

da Cultura e a FUNDARPE?

9. Como  a  Sra.  analisa  a  atuação  e  a  relação  estabelecida  pela 

FUNDARPE com os lojistas e a administração da Casa?

10.  Como a FUNDARPE auxilia na proteção e manutenção do patrimônio 

Casa da Cultura?

11.  A Sra. acredita que a Casa da Cultura atende de forma eficiente sua 

proposta de centro de difusão de cultura? Por quê?

12.  A Sra.  acredita  que a  atividade turística  gera  impactos  a  Casa da 

Cultura? Por quê?
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13. Como é feita a divulgação da Casa da Cultura?

14.  O  site  da  Casa  da  Cultura  foi  desenvolvido  pela  associação  de 

lojistas? Existiu o apoio da FUNDARPE?

15.  Quantas lojas existem atualmente na Casa da Cultura?

16. Quantos sindicatos e associações? Quais?

17. Qual o total de área construída ?

18.  Existe a sala Mamede Ferreira? O público pode consultar arquivos e 

documentos administrativos da época da Casa de Detenção?

19.  Existem quantas salas, palcos e teatros na Casa da Cultura? 

20.  O Plano de Gestão Pública da FUNDARPE (a Política Pública Cultural 

de  Pernambuco)  foi  apresentada  para  administração  da  Casa  e  para  os 

lojistas?

21.  Segundo a FUNDARPE, a gestão da Política Pública de Cultura se 

estrutura em modelo de diálogo democrático do Estado com o tecido social e 

cultural  assegurando  o  espaço  da  sociedade  na  construção  de  políticas 

públicas. A Sra. acredita que isso acontece de fato?

22.  A FUNDARPE descreve em seu site que a Casa da Cultura acolhe 

ações  formativas  de  espetáculos  de  teatro,  música  e  dança.  Com  qual 

frequência acontecem estas apresentações?
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APÊNDICE B – ENTREVISTA BOX DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS LOCADO NA CASA 

DA CULTURA

1. Nome:

2. Faixa etária: (   ) até 20 anos (   ) 21 a 40 anos (   ) 41 a 60 anos (   ) acima de 60 anos

4. Escolaridade

1. (   ) sem instrução formal                      2. (   ) fundamental incompleto

3. (   ) fundamental completo                    4. (   ) médio incompleto                           

5. (   ) médio completo                              6. (   ) superior incompleto        

7. (   ) superior completo

7. (   ) pós-graduação ( especialização/mestrado/doutorado)

8. (   ) outros ____________________________

1. Qual o horário de funcionamento do Box?

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Existe algum folder promocional da Casa da Cultura?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. Quais são os folderes disponíveis no Box?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Quais são as dúvidas mais frequentes dos turistas?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_____________________________________________________________

5. Os turistas fazem algum questionamento acerca da história da Casa da 

Cultura?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. Os turistas fazem algum questionamento acerca de eventos culturais 

(show´s, dança, música) na da Casa da Cultura?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

7. O Sr(a) teve acesso às políticas públicas culturais do governo Eduardo 

Campos? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

8. Foi  realizada  pela  FUNDARPE  algum  tipo  de  treinamento  ou 

capacitação  sobre  a  importância  do  patrimônio  Casa  da  Cultura  e  sua 

preservação?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. Como o Sr(a) analisa a administração da Casa da Cultura?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________
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10. Existe  algum tipo de reunião periódica entre a administração da Casa da 

Cultura e as pessoas que trabalham no Box de Informação turística?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA)

Mestrado Profissional em Gestão Pública  para o Desenvolvimento do 
Nordeste (MPANE)

DATA: ____/_____/_____

1. Qual a sua procedência?

1.(   ) Brasil / Estado: ___________________________

2.(   ) País: ___________________________________

2. Qual a sua faixa etária?

(   ) até 20 anos (   ) 21 a 40 anos (   ) 41 a 60 anos (   ) acima de 60 anos

3. Sexo:

(   )Masculino     (   ) Feminino

4. Qual o seu nível de escolaridade?

1. (   ) sem instrução formal                      2. (   ) fundamental incompleto

3. (   ) fundamental completo                    4. (   ) médio incompleto                           

5. (   ) médio completo                              6. (   ) superior incompleto        

7. (   ) superior completo

7. (   ) pós-graduação ( especialização/mestrado/doutorado)

8. (   ) outros ____________________________

5. Qual o meio de transporte utilizado para o(a) Sr.(a) chegar a esta cidade ?

1. (   ) ônibus                  2.  (   ) automóvel                           3. (   ) avião

4. (   ) navio                    5. (   ) outro _________________

6. Qual o motivo de sua viagem?

1.(   ) lazer

2.(   ) manifestações populares

3.(   ) negócios ou trabalho

4.(   ) religioso

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO TURISTAS
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5.(   ) visita a parentes/amigos

6.(   ) ecologia /ecoturismo

7.(   ) atrativos naturais

8.(   ) esportes náutico

7. Quantas vezes já visitou o Recife?

(   ) 1 vez (   ) 2 a 4 vezes (   ) 5 a 7 vezes (   ) mais de 7 vezes

8. Quantas vezes visitou a Casa da Cultura?

(   ) 1 vez (   ) 2 a 4 vezes (   ) 5 a 7 vezes (   ) mais de 7 vezes

9. Como tomou conhecimento da existência da Casa da Cultura?

___________________________________________________________________

10. Para o Sr (a) o que é Patrimônio Cultural

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

11.  No  decorrer  de  sua  visita  na  Casa  da  Cultura,  o  Sr(a)  viu  alguma 

apresentação cultural (Dança, música, etc.)?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

12. Alguém falou sobre a História da Casa da Cultura? Quem?

___________________________________________________________________

13.  O  Sr(a)  tem conhecimento  que  este  local  é  um  patrimônio  histórico-

cultural  tombado  pela  Fundação  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  de 

Pernambuco? Caso positivo, como tomou conhecimento?
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14. Qualifique este atrativo nas categorias abaixo:

- Segurança  

(   ) Excelente   (   ) Bom   (   ) Regular   (   ) Péssimo 

- Acessibilidade

(   ) Excelente   (   ) Bom   (   ) Regular   (   ) Péssimo 

- Limpeza

(   ) Excelente   (   ) Bom   (   ) Regular   (   ) Péssimo 

- Serviço de informação turística

(   ) Excelente   (   ) Bom   (   ) Regular   (   ) Péssimo  

- Variedade das lojas

(   ) Excelente   (   ) Bom   (   ) Regular   (   ) Péssimo 

- Qualidade das mercadorias

(   ) Excelente   (   ) Bom   (   ) Regular   (   ) Péssimo 

Observações e Informações adicionais:

___________________________________________________________________
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APÊNDICE D – TABULAÇÃO QUESTIONÁRIO APLICADO COM TURISTAS NA CASA 

DA CULTURA

TABELA 1 –  Número e porcentagem  da Procedência

BRASIL- ESTADO Freqüência %

Rio Grande do Sul 06 20,00

Paraná 04 13,33

São Paulo 04 13,33

Brasília 03 10,01

Rio Grande do Norte 02 6,67

Rio de Janeiro 02 6,67

Santa Catarina 02 6,67

Alagoas 01 3,33

Ceará 01 3,33

Goiás 01 3,33

Pará 01 3,33

Pernambuco 01 3,33

TOTAL 28 93,33

PAÍS Freqüência %

Argentina 01 3,33

Espanha 01 3,33

TOTAL 02 6,66

TOTAL GERAL 30 100,00

TABELA 2 - Número e porcentagem da Idade  

IDADE Freqüência %

Até 20 anos 01 3,33

21 |-- 40 anos 10 33,33

41 |-- 60 anos 16 53,34

Acima de 60 anos 03 10,00

TOTAL 30 100,00

TABELA 3 – Número e porcentagem do Sexo 
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SEXO Freqüência %

Feminino 15 50,00

Masculino 15 50,00

TOTAL 30 100,00

TABELA 4 - Número e porcentagem da Escolaridade 

TABELA 5 -  Número e porcentagem do Meio de Transporte para Chegar a 

Cidade

TABELA 6 - Número e porcentagem do Motivo da Viagem

ESCOLARIDADE Freqüência %

Sem Instrução Formal 00 0,00

Fundamental Incompleto 00 0,00

Fundamental Completo 01 3,33

Ensino Médio Incompleto 00 0,00

Ensino Médio Completo 05 16,67

Ensino Superior Incompleto 01 3,33

Ensino Superior Completo 18 60,00

Pós –Graduação 05 16,67

Outros 00 0,00

TOTAL 30 100,00

TRANSPORTE Freqüência %

Ônibus 01 3,33

Automóvel 03 10,00

Avião 26 86,67

Navio 00 0,00

Outros 00 0,00

TOTAL 30 100,00
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TABELA 7 - Número e porcentagem das Vezes que Visitou o Recife 

IDADE Freqüência %

01 vez 16 53,33

02 |-- 04 vezes 05 16,67

05 |-- 07 vezes 05 16,67

Acima de 07 vezes 04 13,33

TOTAL 30 100,00

TABELA 8 - Número e porcentagem das Vezes que Visitou a Casa da Cultura

IDADE Freqüência %

01 vez 20 66,67

02 |-- 04 vezes 04 13,33

05 |-- 07 vezes 04 13,33

Acima de 07 vezes 02 6,67

TOTAL 30 100,00

TABELA 9 - Número e porcentagem de Como Tomou Conhecimento da Casa 

da Cultura

MOTIVO Freqüência %

Lazer 18 60,00

Manifestações Populares 01 3,33

Negócios ou Trabalho 08 26,67

Religioso 00 0,00

Visita a Parentes/Amigos 02 6,67

Ecologia/Ecoturismo 00 0,00

Atrativos Naturais 00 0,00

Esportes Náuticos 00 0,00

Outros 01 3,33

TOTAL 30 100,00
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TABELA 10 - Número e porcentagem do que para o Entrevistado é Patrimônio 

Cultural

TABELA 11 – Número e porcentagem se alguma Apresentação Cultural foi 

Vista pelo Turista no ato na Visita

APRESENTAÇÃO Freqüência %

Sim 10 33,33

Não 20 66,67

TOTAL 30 100,00

Obs: No momento da aplicação dos questionários havia o lançamento do CD do artista 

Geraldo Maia e o mesmo fazia uma apresentação musical. Não eram músicas da cultura 

MOTIVO Freqüência %

Guia 14 46,67

Amigos/Parentes 11 36,67

Agência de Viagem 02 6,67

Pesquisa 02 6,67

Colégio 01 3,33

TOTAL 30 100,00

MOTIVO Freqüência %

O que o país tem 03 10,00

A cultura dos Estados 03 10,00

Preservação dos monumentos 03 10,00

A história do povo 12 40,00

É a cultura física ou simbólica 01 3,33

Monumentos 02 6,67

Conservação de crença 02 6,67

Dança, música, floclore 01 3,33

O que lembra o passado 02 6,67

Não sabe 01 3,33

TOTAL 30 100,00
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pernambucana.  Ao finalizar  a apresentação ficou tocando um CD de frevo e do músico 

Antônio Carlos Nóbrega.

TABELA 12 – Número e porcentagem sobre a História da Casa da Cultura

HISTÓRIA Freqüência %

SIM 13 43,33

Guia

Parentes/ Amigos

10

03

33,33

10%

NÃO 17 56,67

TOTAL 30 100,00

TABELA  13  –  Número  e  porcentagem  sobre  o  conhecimento  dos 

Entrevistados sobre o Tombamento da Casa da Cultura

TOMBAMENTO Freqüência %

SIM 20 66,67

Guia

Colégio

Parente e amigos

Box de Informações Turísticas

Mídia

Pesquisa

09

02

03

02

01

03

30,00

6,67

10,00

6,67

3,33

10,00

NÃO 10 33,33

TOTAL 30 100,00

TABELA 14 - Número e porcentagem da Qualificação do Atrativo em Relação 

à Segurança
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TABELA 15 - Número e porcentagem da Qualificação do Atrativo em Relação 

à Acessibilidade

TABELA 16 - Número e porcentagem da Qualificação do Atrativo em Relação 

à Limpeza

TABELA 17 - Número e porcentagem da Qualificação do Atrativo em Relação 

ao Serviço de Informações Turísticas

SEGURANÇA Freqüência %

Excelente 09 30,00

Bom 17 56,67

Regular 04 13,33

Péssimo 00 0,00

TOTAL 30 100,00

ACESSIBILIDADE Freqüência %

Excelente 03 10,00

Bom 23 76,67

Regular 04 13,33

Péssimo 00 0,00

TOTAL 30 100,00

LIMPEZA Freqüência %

Excelente 09 30,00

Bom 15 50,00

Regular 04 13,33

Péssimo 02 6,67

TOTAL 30 100,00
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TABELA 18 - Número e porcentagem da Qualificação do Atrativo em Relação 

às Variedades das Lojas

TABELA 19 - Número e porcentagem da Qualificação do Atrativo em Relação 

à Qualidade das Mercadorias

INFORMAÇÕES TURÍSTICAS Freqüência %

Excelente 07 23,33

Bom 08 26,67

Regular 06 20,00

Péssimo 09 30,00

TOTAL 30 100,00

VARIEDADE DAS LOJAS Freqüência %

Excelente 14 46,67

Bom 12 40,00

Regular 04 13,33

Péssimo 00 0,00

TOTAL 30 100,00

Qualidade das Mercadorias Freqüência %

Excelente 17 56,67

Bom 10 33,33

Regular 03 10,00

Péssimo 00 0,00

TOTAL 30 100,00
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APÊNDICE E – ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS COM 

TURISTAS NA CASA DA CULTURA

Gráfico 2 - Procedência

Gráfico 3 – Faixa etária
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Gráfico 4 - Sexo

Gráfico 5 - Escolaridade



177

Gráfico 6 – Meio de Transporte para chegada no Recife

Gráfico 7 – Motivo da Viagem
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Gráfico 8 – Quantas vezes visitou o Recife?

Gráfico 9 – Quantas vezes visitou a Casa da Cultura?
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Gráfico 10 – Como tomou conhecimento da Casa da Cultura?

Gráfico 11 - O que para o entrevistado é Patrimônio Cultural?
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Gráfico 12 – Foi visto pelo Turista alguma apresentação cultural no ato da visita?

Gráfico 13 – Conhece a história da Casa da Cultura?
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Gráfico 14 – Sabia que a Casa da Cultura é um Bem Tombado?

Gráfico 15 – Qualificação do atrativo em relação à segurança
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Gráfico 16 – Qualificação do atrativo em relação à acessibilidade

Gráfico 17 – Qualificação do atrativo em relação à limpeza
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Gráfico 18 – Qualificação do atrativo em relação ao Serviço de Informações 
Turísticas

Gráfico 19 – Qualificação do atrativo em relação à variedade das lojas
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Gráfico 20 – Qualificação do atrativo em relação à qualidade das mercadorias
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APÊNDICE F -  QUESTIONÁRIO TRANSEUNTES DO BAIRRO DE SANTO 

ANTÔNIO

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA)

Mestrado Profissional em Gestão Pública  para o Desenvolvimento do 
Nordeste (MGP)

DATA: ____/_____/_____

1. Qual a sua faixa etária?

(   ) até 20 anos (   ) 21 a 40 anos (   ) 41 a 60 anos (   ) acima de 60 anos

2. Sexo:

(   )Masculino     (   ) Feminino

3. Qual o seu nível de escolaridade?

1. (   ) sem instrução formal                      2. (   ) fundamental incompleto

3. (   ) fundamental completo                    4. (   ) médio incompleto                           

5. (   ) médio completo                              6. (   ) superior incompleto        

7. (   ) superior completo

7. (   ) pós-graduação ( especialização/mestrado/doutorado)

8. (   ) outros _____________________________________________

4. O que você costuma fazer no seu tempo livre?

1.(   ) Praia                                  2.(   ) Cinema                    3.(   ) Shopping

4.(   )  Visitar Atrativos Culturais 6.(   ) Assisto televisão       7.(   ) Fico em Casa

8.(   ) Restaurantes                     9.(   ) Festas

10.(   ) Outros_____________________________________________

5. Você sabe o que é Patrimônio?

(   ) Sim                                          (   ) Não

Mencione alguns __________________________________________

6. Você sabe o que é Tombamento?

(   ) Sim                                          (   ) Não

7. Você conhece a FUNDARPE? Sabe o que ela faz?

(   ) Sim                                          (   ) Não

O que ela faz?_____________________________________________

8. No entorno você reconhece algum Patrimônio Histórico-cultural

(   ) Sim                                          (   ) Não

Mencione alguns___________________________________________

9. O que é a Casa da Cultura

(   ) Centro de venda de artesanato        (   ) Local para lazer
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APÊNDICE G- TABULAÇÃO QUESTIONÁRIO APLICADO COM TRANSEUNTES NO 

BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO

TABELA 1 –   Número e porcentagem da Idade  

IDADE Freqüência %

Até 20 anos 03 7,50

21 |-- 40 anos 16 40,00

41 |-- 60 anos 17 42,50

Acima de 60 anos 04 10,00

TOTAL 40 100,00

TABELA 2 – Número e porcentagem do Sexo 

SEXO Freqüência %

Feminino 21 52,50

Masculino 19 47,50

TOTAL 40 100,00

TABELA 3 - Número e porcentagem da Escolaridade 

ESCOLARIDADE Freqüência %

Sem Instrução Formal 03 7,50

Fundamental Incompleto 00 0,00

Fundamental Completo 09 22,50

Ensino Médio Incompleto 00 0,00

Ensino Médio Completo 22 55,00

Ensino Superior Incompleto 00 0,00

Ensino Superior Completo 06 15,00

Pós –Graduação 00 0,00

Outros 00 0,00

TOTAL 40 100,00
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TABELA 4 - Número e porcentagem do que o Transeunte faz em seu Tempo 

Livre

• Neste caso foi levado em consideração até 3 opções de lazer.

TABELA 5 – Número e porcentagem se o Transeunte sabe o que é Patrimônio

VOCÊ SABE O QUE É PATRIMÔNIO? Freqüência %

SIM 33 82,50

Palácio do Governo

Museus

Imóveis ( casa, carro, terrenos, fazenda)

Casa da Cultura

Esculturas

Recife Antigo

Igrejas

Pátio de São Pedro

Praças

Olinda

Frevo

01

03

17

02

01

01

01

01

02

03

01

2,50

7,50

42,50

5,00

2,50

2,50

2,50

2,50

5,00

7,5

2,50

NÃO 07 17,50

TOTAL 40 100,00

TABELA  6  –  Número  e  porcentagem  se  o  Transeunte  sabe  o  que  é 

Tombamento

ALTERNATIVAS Freqüência %

Praia 07 17,50

Cinema 02 5,00

Shopping 00 0,00

Visita a Atrativos Culturais 00 0,00

Assiste Televisão 08 20,00

Fica em Casa 22 50,00

Freqüenta Restaurante 02 5,00

Vai a Festas 07 17,50

Outros 17 42,50
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VOCÊ SABE O QUE É TOMBAMENTO? Freqüência %

Sim 19 47,50

Não 21 52,50

TOTAL 40 100,00

TABELA  7  –  Número  e  porcentagem  se  o  Transeunte  sabe  o  que  é  a 

FUNDARPE

VOCÊ SABE O QUE É A FUNDARPE? Freqüência %

SIM 09 22,50

Cuida da Cultura

 É um órgão do Governo

Abrigo de Crianças

Realiza Ações Culturais

Toma Conta das Artes

03

01

01

03

01

7,50

2,50

2,50

7,50

2,50

NÃO 31 77,50

TOTAL 40 100,00

TABELA  8  –  Número  e  porcentagem  se  o  Transeunte  reconhece  algum 

Patrimônio em seu entorno

RECONHECE? Freqüência %

SIM 32 80,00

Abelardo da Hora

Teatro do Parque

Forte das Cinco Pontas

Casa da Cultura

Pátio de São Pedro

Correios

Recife Antigo

Praça Joaquim Nabuco

Teatro de Santa Isabel

Igreja de Santo Antônio

Mercado de São José

Ponte de Nassau

01

02

03

20

02

01

04

01

03

01

01

01

2,50

5,00

7,50

50,00

5,00

2,50

10,00

2,50

7,50

2,50

2,50

2,50

NÃO 08 20,00
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TOTAL 40 100,00

• Neste caso foi levado em consideração mais de um opção de Patrimônio (No 

máximo até três).

TABELA 9 - Número e porcentagem se o Transeunte sabe o que é a Casa da 

Cultura 

TABELA 10 - Número e porcentagem das Vezes que Visitou a Casa da Cultura

IDADE Freqüência %

01 vez 04 10,00

02 |-- 04 vezes 08 20,00

05 |-- 07 vezes 01 2,50

Acima de 07 vezes 19 47,50

Nenhuma 08 20,00

TOTAL 40 100,00

TABELA 11 – Número e porcentagem se o  Transeunte  tem Conhecimento 

sobre  a  História  da  Casa  da  Cultura?  Caso  Positivo  como  Tomou 

Conecimento?

CONHECE? Freqüência %

SIM 25 62,50

O QUE É A CASA DA CULTURA? Freqüência %

Centro de Venda de Artesanato 18 45,00

Local para Lazer 01 2,50

Local de Apresentações Culturais 03 7,50

Patrimônio Histórico de Pernambuco 10 25,00

Desconheço 07 17,50

Outros 01 2,50

TOTAL 40 100,00
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Pesquisa

Amigos e/ou Parentes

Mídia

Box de Informações

Vivência desde a época

07

10

02

02

04

17,50

25,00

5,00

5,00

10,00

NÃO 15 37,50

TOTAL 40 100,00
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APÊNDICE  H  -  ANÁLISE  ESTATÍSTICA  DOS  QUESTIONÁRIOS  APLICADOS  COM 

TRANSEUNTES NO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO

Gráfico 21 – Faixa etária

Gráfico 22 - Sexo
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Gráfico 23 - Escolaridade

Gráfico 24 – O que faz em seu tempo livre?

* Neste caso foi considerado até 3 opções de lazer.
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Gráfico 25 – O Transeunte sabe o que é Patrimônio?

Gráfico 26 – O Transeunte sabe o que é Tombamento?
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Gráfico 27 – O Transeunte sabe o que é a FUNDARPE?

Gráfico 28 – O Transeunte reconhece algum Patrimônio Histórico-Cultural?
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Gráfico 29 – O que é a Casa da Cultura?

Gráfico 30 – Quantas vezes o Transeunte já visitou a Casa da Cultura?
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Gráfico 31 – O Transeunte conhece a história da Casa da Cultura?
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APÊNDICE I- ENTREVISTA COM LOJISTAS DA CASA DA CULTURA

1. Nome:

2. Cela n°:

3. Faixa etária: (   ) até 20 anos (   ) 21 a 40 anos (   ) 41 a 60 anos (   ) acima de 60 anos

4. Escolaridade

1. (   ) sem instrução formal                      2. (   ) fundamental incompleto

3. (   ) fundamental completo                    4. (   ) médio incompleto                           

5. (   ) médio completo                              6. (   ) superior incompleto        

7. (   ) superior completo

7. (   ) pós-graduação ( especialização/mestrado/doutorado)

8. (   ) outros ____________________________

5. Quantidade de Funcionários: 

6. Entrevistado

(   ) Vendedor                    (   ) Gerente                (   ) Proprietário

1. Como o Sr(a) descreve a Casa da Cultura?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. O Sr(a) acredita que a Casa da Cultura é apenas um centro de vendas 

de artesanato ou é uma instituição cultural com show´s, música e dança?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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3. O Sr(a)  acredita  que a  atividade turística  gera impactos a Casa da 

Cultura? Por quê?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

4. Como é feita a divulgação de sua loja?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. O Sr(a) comissiona os Guias de Turismo que indicam clientes a sua 

loja?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. Esta loja é sua única fonte de renda familiar?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

7. Quais são as atividades culturais existentes na Casa da Cultura?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. O Sr(a) acredita  que a proposta de atividades culturais na Casa da 

Cultura são boas? Por quê?
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________

9. Como o Sr(a) analisa a administração da Casa da Cultura?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

10. Existem reuniões periódicas entre a administração e os lojistas? Quais 

os assuntos debatidos?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

11.  Houve alguma reunião entre os lojistas e a FUNDARPE, cujo o intuito 

fosse debater a importância da preservação da Casa da Cultura e o modo de 

uso apropriado do bem?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

12.  O Sr(a) sabe da história da Casa da Cultura e da importância de sua 

preservação?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

13.  O  Sr(a)  recebeu  alguma  orientação  do  que  pode  ou  não,  ser 

modificado em sua loja?
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________
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APÊNDICE J- TABULAÇÃO ENTREVISTA APLICADA COM LOJISTAS DA CASA DA 

CULTURA

TABELA 1 –  Número e porcentagem  da Aplicação das Entrevistas

RAIO Freqüência %

Leste 04 25,00

Oeste 04 25,00

Norte 04 25,00

Sul 04 25,00

TOTAL 16 100,00

TABELA 2 – Número e porcentagem do Sexo 

SEXO Freqüência %

Feminino 16 100,00

Masculino 00 0,00

TOTAL 16 100,00

TABELA 3 - Número e porcentagem da Idade  

IDADE Freqüência %

Até 20 anos 00 0,00

21 |-- 40 anos 08 50,00

41 |-- 60 anos 08 50,00

Acima de 60 anos 00 0,00

TOTAL 16 100,00

TABELA 4 - Número e porcentagem da Escolaridade 
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TABELA 5 – Número e porcentagem da Quantidade de Funcionários por loja

TABELA 6 - Número e porcentagem do Cargo dos Entrevistados

                            TABELA 7 - Número e porcentagem de como os Entrevistados Descrevem a 

Casa da Cultura 

COMO DESCREVEM Freqüência %

Ponto Turístico 11 68,75

Centro de Cultura 02 12,50

Local esquecido pelo Governo 01 6,25

Não soube Descrever 02 12,50

ESCOLARIDADE Freqüência %

Sem Instrução Formal 00 0,00

Fundamental Incompleto 00 0,00

Fundamental Completo 00 0,00

Ensino Médio Incompleto 00 0,00

Ensino Médio Completo 15 93,75

Ensino Superior Incompleto 01 6,25

Ensino Superior Completo 00 0,00

Pós –Graduação 00 0,00

Outros 00 0,00

TOTAL 16 100,00

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS Freqüência %

Um 13 81,25

Dois 03 18,75

TOTAL 16 100,00

CARGO Freqüência %

Vendedor 16 100,00

Gerente 00 0,00

Proprietário 00 0,00

TOTAL 16 100,00
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TOTAL 16 100,00

TABELA 8 - Número e porcentagem de como os Entrevistados Acreditam ser 

a Casa da Cultura

O QUE É A CASA DA CULTURA? Freqüência %

Centro de Vendas de Artesanato 12 75,00

Instituição Cultural 01 6,25

Instituição Cultural + Venda de Artesanato 03 18,75

TOTAL 16 100,00

TABELA 9 -  Número e  porcentagem se os Entrevistados  Acreditam que a 

Atividade Turística gera impactos ao local

TABELA 10 - Número e porcentagem de como é feita a Divulgação da Loja

TABELA 11 – Número e porcentagem se os Entrevistados Comissionam os 

Guias de Turismo que indicam a Loja

COMISSIONAMENTO Freqüência %

Sim 16 100,00

Não 00 0,00

TOTAL 16 100,00

GERA IMPACTOS? Freqüência %

Sim 02 12,50

Não 11 68,75

Não Entendo 03 18,75

TOTAL 16 100,00

DIVULGAÇÃO Freqüência %

Na Própria Casa da Cultura ( boca a boca) 13 81,25

Entrega de Folders na Casa da Cultura 02 12,50

Através dos Guias de Turismo 01 6,25

TOTAL 16 100,00
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TABELA 12 – Número e porcentagem se a Loja em que Trabalha é sua Única 

Fonte de Renda Familiar

FONTE DE RENDA Freqüência %

Sim 08 50,00

Não 08 50,00

TOTAL 16 100,00

TABELA 13 – Número e porcentagem sobre Quais as Atividades  Culturais 

Existentes na Casa da Cultura

*Ciclos: Carnavalesco, Junino, Natalino, entre outros

TABELA 14 - Número e porcentagem de como os Entrevistados Analisam a 

Administração da Casa da Cultura

TABELA 15 - Número e porcentagem se Existem Reuniões Periódicas entre a 

Administração e os Lojistas. Quais os Assuntos Debatidos?

ATIVIDADES CULTURAIS Freqüência %

Apresentação de Dança e Teatro 03 18,75

Tem Música e Dança nos Ciclos* e Temporada 

de Navios

09 56,25

Não tem Atividades Culturais 04 25,00

TOTAL 16 100,00

ADMINISTRAÇÃO Freqüência %

Péssima 05 31,25

Não tem como Comentar (relação proprietário e 

administração)

04 25,00

Pouco Atuante 03 18,75

Boa 03 18,75

Prefiro não Comentar 01 6,25

TOTAL 16 100,00
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TABELA 16 - Número e porcentagem se os Entrevistados Sabem se Houve 

alguma reunião entre os Lojistas e a FUNDARPE, cujo intuito fosse debater a 

importância da Preservação da Casa da Cultura

TABELA 17 - Número e porcentagem se os Entrevistados Sabem da História 

da Casa da Cultura e a Importância da sua Preservação

HISTÓRIA E IMPORTÂNCIA Freqüência %

Sim 16 100,00

Não 00 0,00

TOTAL 16 100,00

TABELA 18 - Número e porcentagem se os Entrevistados Receberam alguma 

Orientação sobre o que pode ou não, ser Modificado na Cela

REUNIÕES Freqüência %

Sim

Assuntos Administrativos

06 37,50

Não 03 18,75

Poucas 04 25,00

Não Soube Informar 03 18,75

TOTAL 16 100,00

REUNIÃO Freqüência %

Não 11 68,75

Não Soube Informar 05 31,25

TOTAL 16 100,00

VARIEDADE DAS LOJAS Freqüência %

Sim, via contrato 15 93,75

Não 01 6,25

TOTAL 30 100,00
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APÊNDICE L- ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS ENTREVISTAS APLICADAS COM OS 

LOJISTAS DA CASA DA CULTURA

Gráfico 32 – Raios de aplicação das entrevistas

Gráfico 33 - Sexo
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Gráfico 34 - Idade

Gráfico 35 - Escolaridade
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Gráfico 36 – Quantidade de funcionários por loja

Gráfico 37 – Cargo dos entrevistados
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Gráfico 38 – Descrição da Casa da Cultura

Gráfico 39 – O que é a Casa da Cultura?
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Gráfico 40 – A atividade Turística na Casa da Cultura gera impactos?

Gráfico 41 – Como é Feita a divulgação da loja?
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Gráfico 42 – Os Guias de Turismo são comissionados na loja?

Gráfico 43 – A loja é sua única fonte de renda familiar?
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Gráfico 44: Quais as atividades culturais existentes na Casa da Cultura?

*Ciclos: Carnavalesco, Junino, Natalino, entre outros.

Gráfico 45 – Como os lojistas avaliam a administração da Casa da Cultura?
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Gráfico 46 – Existem reuniões periódicas entre a administração e os lojistas?

Gráfico 47 – Existiu alguma reunião entre os Lojistas e a FUNDARPE, cujo intuito 
fosse debater a importância da preservação da Casa da Cultura?
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Gráfico 48 – Os entrevistados sabem sobre a história e a importância da 
preservação da Casa da Cultura?

Gráfico 49 – Os entrevistados receberam alguma orientação sobre modificações nas 
celas?
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APÊNDICE M - ENTREVISTA COM HISTORIADOR

Entrevista: Historiador Agostinho Daciel dos Santos

1. Como o Sr pode descrever a Casa da Cultura?

2. Qual o foco de atuação da mesma?

3. O Sr acredita que as políticas culturais da FUNDARPE são eficazes na 

Casa da Cultura?

4. O Sr acredita que a Casa da Cultura atende de forma eficiente sua 

proposta de centro de difusão de cultura? Por quê?

5. Em sua opinião a Casa da Cultura é apenas um centro de venda de 

artesanato ou um centro de representação da cultura pernambucana de fato?

6. Como o Sr analisa a relação estabelecida entre a Casa da Cultura, os 

turistas e os recifenses? Estes têm uma percepção da Casa como patrimônio, 

ou apenas com um centro comercial?

7. Analisando a partir de sua ótica como Guia de Turismo. A maioria dos 

Turistas conhecem a Casa da Cultura ou só sabem da existência por estar 

incluso dentro do city tour ofertado pelas Operadoras?

8. Como  a  História  da  Casa  da  Cultura  é  passada  pelos  Guias  aos 

Turistas?

9. O Sr. já presenciou algum Guia passando informações equivocadas a 

respeito da história da Casa?

10.  Os Turistas sabem que a Casa da Cultura é um Patrimônio Histórico e 

Artístico de Pernambuco?

11. O Sr. presencia apresentações culturais, quando conduze os Turistas 

para casa da cultura? Caso negativo os Turistas questionam a ausência de 

manifestações culturais no ato da visita? 

12.  Qual a duração média das visitas a Casa em um city tour?

13.  O Sr. acredita que os Turistas saem satisfeitos da visita ao atrativo?
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14. O Sr(a) acredita que as políticas culturais propostas pela FUNDARPE 

em relação a Casa da Cultura atuam de forma efetiva para a proteção do 

patrimônio e o fomento da cultura? Caso positivo, Por quê? 
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APÊNDICE N - TABULAÇÃO DA ANÁLISE DO LEVANTAMENTO DAS CELAS DA CASA 

DA CULTURA DE PERNAMBUCO

Trabalho de campo realizado em 04/11/2010

TABELA 1 –   Raio Leste  

Total de Celas Total de Celas que 

modificaram o 

nome

Total de 

Lojas 

fechadas

Total de 

Associações

Lanchonete

22 02 06 0 0

• Cela original (número 106)

TABELA 2 –   Raio Leste  (1° pavimento)

Total de Celas Total de Celas que 

modificaram o 

nome

Total de 

Lojas 

fechadas

Total de 

Associações

Lanchonete

13 03 05 0 0

TABELA 3 –   Raio Leste  (2° pavimento)

Total de Celas Total de Celas que 

modificaram o 

nome

Total de 

Lojas 

fechadas

Total de 

Associações

Lanchonete

13 0 09 02 0

• Pavimento  voltado  ao  funcionamento  da  Casa.  Tal  como:  administração, 

almoxarifado, copa, sala de pesquisa, sala de bolsistas, entre outros.

• Localiza-se  neste  pavimento  a  Sala  Ascenso  Ferreira  e  as  associações: 

Associação dos Lojistas e Associação Circense (todos os locais citados, estavam 

fechados no ato da visita).

TABELA 4 –   Raio Norte
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Total de Celas Total de Celas que 

modificaram o 

nome

Total de 

Lojas 

fechadas

Total de 

Associações

Lanchonete

12 0 0 02 0

• Das  12  lojas  não  foram  localizadas  pela  pesquisadora  o  Cyber  Café,  02 

Restaurantes e 01 loja não estava na lista.

• Localiza-se neste pavimento A Cruzada de Ação Social com o box da terceira 

idade e a EMPETUR com a loja dos grandes mestres.

• 03 Celas não foram localizadas.

TABELA 5 –   Raio Oeste

Total de Celas Total de Celas que 

modificaram o 

nome

Total de 

Lojas 

fechadas

Total de 

Associações

Lanchonete

22 04 03 01 01

• Encontra-se  neste  pavimento  a  Associação  das  Senhoras  de  Caridade 

(fechada no ato da visita).

TABELA 6 –   Raio Oeste  (1° pavimento)

Total de Celas Total de Celas que 

modificaram o 

nome

Total de 

Lojas 

fechadas

Total de 

Associações

Lanchonete

13 04 06 0 0

TABELA 7 –   Raio Oeste  (2° pavimento)

Total de Celas Total de Celas que 

modificaram o 

nome

Total de 

Lojas 

fechadas

Total de 

Associações

Lanchonete

13 0 09 05 0

• Localiza-se neste pavimento o Museu do frevo- aberto: segundas das 09:00h 

às 13:00h e de terça à quinta das 13:00h às 17:00h, Movimento Negro Unificado, 

Federação de Teatro de Pernambuco,  SIND.  ART .T.  ESP.  DE PE- 02 Celas 

(todos locais citados, estavam fechados no ato da visita).
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• Biblioteca Luiz Marinho (fechada no ato da visita).

• Cia Trapiá de Dança (fechada no ato da visita e sem identificação).

TABELA 8 –   Raio Sul

Total de Celas Total de Celas que 

modificaram o 

nome

Total de 

Lojas 

fechadas

Total de 

Associações

Lanchonete

22 03 0 0 0

TABELA 9 –   Raio Sul  (1° pavimento)

Total de Celas Total de Celas que 

modificaram o 

nome

Total de 

Lojas 

fechadas

Total de 

Associações

Lanchonete

13 04 02 0 01

TABELA 10 –   Raio Sul  (2° pavimento)

Total de Celas Total de Celas que 

modificaram o 

nome

Total de 

Lojas 

fechadas

Total de 

Associações

Lanchonete

15 06 09 02 01

• Localiza-se neste pavimento o Sindicato dos Artesões, Centro Pernambucano 

de Design.

• Cela 312 não localizada e a Cela 315 não esta relacionada.

• Localiza-se neste pavimento as Salas Anibal Fernandes, Ana Regina Morena, 

J. Soares e três Salas Clênio Garcia (fechadas no ato da visita).

1. TOTAL DE CELAS: 158
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2. TOTAL  DE  CELAS  QUE  MODIFICARAM  O  NOME  (NÃO  CONSTA  NA 

LISTA A MODIFICAÇÃO: 26

3. TOTAL DE LOJAS FECHADAS NO ATO DA VISTA: 49

4. TOTAL DE ASSOCIAÇÕES: 12

5. TOTAL DE SALAS: 07

6. BIBLIOTECA: 01 (Fechada)
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APÊNDICE O – ENTREVISTA DIRETORIA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 

CULTURAIS DA FUNDARPE

Entrevista: Diretor de Gestão de Equipamentos Culturais da FUNDARPE

Nome: Sr.Célio Pontes

Cargo: Diretor de Gestão de Equipamentos Culturais

1. Como  funciona  a  diretoria  de  gestão  de  equipamentos  culturais  da 

FUNDARPE?

2. A diretoria é responsável por quais equipamentos culturais?

3. Através de quais ações a diretoria de gestão de equipamentos culturais 

promove a proteção do patrimônio pernambucano?

4. Falando especificamente da Casa da Cultura, como é feita a gestão da 

mesma pela FUNDARPE?

5. Como o Sr. definiria a Casa da Cultura?

6. Como funciona a administração da Casa da Cultura?

7. Quais são as atividades culturais desenvolvidas na Casa da Cultura?

8. Existe algum material de divulgação da Casa da Cultura em agências 

de receptivo ou nos boxes de informações turísticas?

9. Qual a proposta da Casa da Cultura?

10. O Sr. acredita que a Casa da Cultura atende de forma eficiente a sua 

proposta? Por quê?

11.  Quais as mudanças significativas  ocorridas na atual  gestão para a 

proteção da Casa da Cultura?

12.  O Sr. acredita que as políticas culturais atuam de forma efetiva para a 

proteção do patrimônio e o fomento da cultura? Por quê?
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