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Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove
horas, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, nas dependências do
Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional(IPHAN), no endereço
SEPS SUL 713/913 Bloco D, 5' Andar, na presença do Senhor Marcelo
Bruto, Diretor de Cooperação e Fomento do IPHAN, e dos(as)
Senhores(as) jurados(as): Ana Lucia Nascentes da Silva Abrahim,
arquiteta e urbanista, Mestre em Sociedade e Cultura na Amazõnia pela
Universidade Federal do Amazonas, professora do curso de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Nilton Lins, em Manaus, e arquiteta do quadro
permanente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos;
Andréia da Silva Moassab, arquiteta e urbanista, Doutora em
Comunicação e Semiótica, professora do curso de Arquitetura e
Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e
Desenvolvimento da Universidade Federal da Integração Latino-
Americanal Andrey Rosenthal Schlee, Diretor do Departamento de
Património Material e Fiscalização do IPHAN, Doutor em Arquitetura e
Urbanismo e professor titular da Universidade de Brasílial Ângela Mana
de Souza, Doutora em Antropologia Social e professora do curso de
Antropologia e no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em
Estudos Latino Americanos da Universidade Federal da Integração Latino-
Americanal Antõnio Carlos Motta de Lama, Doutor em Antropologia
Social e Etnologia pela Ecole des Hautes en Sciences Sociales de Paris.
Pós-doutorado na Universidade de Oxford, professor titular da
Universidade Federal de Pernambuco e membro titular do Conselho
Consultivo do IPHANI Beatriz Valladão Thiesen, Doutora em História,
com ênfase em Arqueologia, professora associada da Universidade
Federal do Rio Grande no curso de Bacharelado em Arqueologial Cada
Mana Teixeira Coelho, Doutora em Arquitetura e Urbanismo, tecnologista
da Casa de Oswaldo Cruz/Fundação Oswaldo Cruz e professora do



Mestrado Profissional em Preservação e Gestão do Património Cultural
das Ciências e da Saúdes Claudia Rodrigues Ferreira de Carvalho,
graduada em arqueologia, Doutora em Saúde Pública pela Escola
Nacional de Saúde Pública/Fundação Oswaldo Cruz, professora adjunta
do Setor de Antropologia Biológica do Departamento de Antropologia do
Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro. diretora da Casa
da Ciência e coordenadora do Núcleo de Resgate do acervo do Museu
Nacionall Danillo Barata. Doutor em Comunicação e Semiótica, Mestre
em Artes Visuais, diretor do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias
Aplicadas, além de professor permanente do Programa de Pós-Graduação
em Comunicação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e
professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais
na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia; Fernanda
Bittencourt Vieira, Doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília
e membro da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental, em exercício no Departamento de Cooperação e Fomento
do IPHANI Flávia Mana Silva Rieth, Doutora em Antropologia Social e
professora associada da Universidade Federal de Pelotasl José
Reginaldo Santos Gonçalves, pesquisador do CNPq, Doutor em
Antropologia Cultural, professor titular do Programa de Pós-Graduação em
Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e
membro titular do Conselho Consultivo do IPHAN; Marcos Olender.
Doutor em Arquitetura e Urbanismo e professor associado da
Universidade Federal de Juiz de Foral Mana da Graça Ramos, Doutora
em História da Arte pela Universidade de Barcelona e curadora
independentes Natália Guerra Brayner Mestre em História e
Coordenadora de Apoio aos Bens Registrados, no Departamento de
Património Imaterial do IPHANI Nilcemar Nogueira, Doutora em
Psicologia Social e fundadora e Diretora Executiva do Centro Cultural
Cartolas Patrícia Martins, Doutora em Antropologia Social e professora do
Instituto Federal do Paraná, onde atua como coordenadora do curso de
Licenciatura em Ciências Sociaisl Paulo César Garcez Marins. Doutor
em História Social e professor do Museu Paulista da Universidade de São
Paulol Robson Antânio de Almeida, arquiteto e urbanista e Diretor do
Departamento de Projetos Especiais do IPHANI Verá Lúcia Mangas da
Silva, historiadora, Doutoranda em Memória Social pela Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro e chefe de gabinete da Fundação
Biblioteca Nacionall deu-se início à reunião da Comissão Nacional de
Avaliação, destinada à apreciação das 98 (noventa e oito) ações pré-
selecionadas no âmbito das Superintendências Estaduais do IPHAN que
foram encaminhadas a este Departamento, por intermédio de ofícios,
acompanhadas de formulários de avaliação e atas das reuniões de pré-
seleção, assinadas por todos os componentes das Comissões Estaduais
de Avaliação. Marcelo Bruto, Diretor do Departamento de Cooperação e
Fomento, abriu a reunião informando que a presidente do IPHAN, Kátia
Bogéa, teve um atraso no deslocamento aéreo para Brasília e passaria a



presidir a Comissão assim que chegasse. Agradeceu em nome do IPHAN
a presença de todos os jurados, e destacou as mudanças ocorridas na
metodologia de avaliação da 32' edição do Prêmio em relação às edições
anteriores, que dizem respeito à promoção de uma maior transparência e
objetividade na sistemática de avaliação, a uma maior isonomia nas
condições de competição entre os concorrentes dos diferentes segmentos
da sociedade e à digitalização de todo o material disponibilizado pelos
proponentes das ações. O prêmio continua a ser dividido em duas
categorias: Categoria l -- Iniciativas de excelência no campo do Património
Cultural Material e Categoria ll - Iniciativas de excelência no campo do
Património Cultural Imaterial, e cada uma delas é dividida em quatro
segmentos: Segmento 1 - Entidades Governamentais da administração
direta e indireta (autarquiasl empresas públicasl sociedades de economia
mistas e fundações públicas) dos níveis federal, estadual ou municipall
Segmento ll - Empresas e Fundações privadas não contempladas no
segmento 1111 Segmento lll - Instituições sem fins lucrativos da sociedade
civil organizadas Segmento IV - Pessoas Físicas individuais e
representantes de grupos ou coletivos não constituídos em pessoa
jurídica. Marcelo Brito informou aos jurados que somando as duas
categorias - Património Material e Imaterial - um total de 98 (noventa e
oito) ações foi considerado elegível a partir da etapa estadual de avaliação
das propostas. Em seguida, apresentou a metodologia de votação que
definiria as ações premiadas e propôs que a distinção de menções
honrosas ao fim da premiação fosse limitada a quatro ações, com o que
os jurados concordaram. Marcelo Bruto passou a palavra à presidente do
IPHAN, Kátia Bogéa, que agradeceu a presença e disponibilidade de todos
os jurados, e apresentou um breve histórico das últimas edições do Prêmio
Rodrigo Meio Franco de Andrade, que foram celebradas em diferentes
lugares: Bahia, em 2016, Rio de Janeiro, em 2017 e Para, em 2018, e
ocorreram concomitantemente à Semana do Património. descentralizando
o prêmio do Distrito Federal e aproximando-o dos proponentes. Kátia
Bogéa destacou ainda o impacto da premiação sobre a qualidade e
alcance das ações premiadas e chamou a atenção dos jurados para a
importância de a avaliação contemplar o caráter continental, multicultural
e plural do País.

Após a fala da presidente, os jurados fizeram uma breve apresentação
profissional e em seguida passaram à avaliação de pré-requisitos das
ações. A jurada Andréia Moassab não esteve presente na abertura pela
manhã, mas no período da tarde juntou-se ao corpo de jurados, passando
a acompanhar todo o evento. Sérgio Paz Magalhães, Coordenador-Geral
da Coordenação de Cooperação Nacional, informou que as ações que, de
acordo com a avaliação de pelo menos um dos jurados, não atendessem
a todos os pré-requisitos estabelecidos em Edital deveriam ser
cuidadosamente avaliadas pela Comissão Nacional, para decisão final. O
coordenador salientou que, para passar nesta fase, as ações teriam que
responder positivamente às seguintes indagações de pré-requisitos: "Está



clara na ação apresentada a intenção de preservação do património
cultural brasileiro?"l "As ações preservacionistas em questão possuem
relevância para a memória, a identidade e a cultura nacional(brasileira)?"l
"As ações desenvolvidas merecem divulgação e reconhecimento
público?"l "Há alinhamento ao referencial institucional relativo à
preservação ou salvaguarda?"l "A ação apresenta caráter exemplar em
seu desenvolvimento?"l "E evidente na proposta que seus pressupostos e
elementos não colidem com princípios e direitos fundamentais
constitucionais?". Observou ainda que nesse momento os jurados
poderiam apontar equívocos formais que comprometeriam a continuidade
da ação para avaliação da Comissão Nacional, relacionadas também aos
critérios de habilitação. Na Categoria 1, Segmento 1, foram eliminadas,
por não atenderem a um ou mais pré-requisitos, as ações ''Arqueologia
em Rondõnia: em busca de nossas origens'' e ''Projeto de
instrumentalização do centro museológico de experimentação
comunitária CEMEC-PI''. Dentre os critérios elencados para
desclassificação das ações, foram pontuadas pelos jurados algumas
justificativas. A proposta ''Arqueologia em Rondõnia: em busca de
nossas origens'' não foi considerada bem detalhada e causou
preocupação quanto à possibilidade de incentivo à prática do colecionismo
de objetos, prejudicando a apropriação de bens pela União. Já o ''Projeto
de instrumentalização do centro museológico de experimentação
comunitária CEMEC-Pl" foi eliminado da referida etapa devido à
escassez de elementos para avaliação objetiva e por se referir a um
projeto que se trata de um orçamento para montagem de laboratório,
condição que não se enquadraria no escopo previsto pelo edital, que
privilegia a premiação de ações cujo resultado já possa ser aferido. Na
Categoria l Segmento 2, foi eliminada a ação ''Infinitos Campos Gerais''
por se demonstrar restrita nos resultados e ações e não apresentar
transversalidade com outras áreas. A ação "Preservar para difundir a
memória do Cinema Nacional" foi considerada limitada, pois se
restringiu à coleta de depoimentos e a metodologia adotada não permitiu
constatar seu caráter exemplar como uma ação museológica. O ''Projeto
de requalificação do parque das crianças'' revelou-se incompatível por
não se constituir enquanto uma ação, conforme estabelece o edital, com
etapas de execução já executadas. O ''Projeto pigmentos'' foi
considerado incipiente por revelar inconsistência no campo da
preservação do património e por ter um alcance muito limitado. Ainda que
tenha sido detectada a qualidade da ação ''Requalificação do conjunto
urbano e sítio histórico paisagístico da Colina Sagrada do Senhor do
Bonfim'', a proposta foi eliminada por se tratar de um projeto no qual não
foi possível avaliar -- a partir do material apresentado ao júri - se houve ou
não etapas executadas, em conformidade com o que o edital estabelece
como ação. Na Categoria 1, Segmento 3, foram eliminadas as propostas
''8' Festival lcozeiro'' e ''Parque das Ruínas da Fazenda São José do
Pinheiro''. A primeira ação revelou-se restrita no que diz respeito à



dimensão do património material. Já o "Parque das Ruínas da Fazenda
São José do Pinheiro'' apresentou poucos elementos de consistência e
pouca relação com a comunidade. Também foi apontado que a ação não
oferecia salvaguarda adequada das ruínas e que haveria risco em abrir o
espaço para a visitação pública. Na Categoria 1, Segmento 4, não
atendeu aos requisitos a ação ''Inventários de cenas: mapeamento de
fontes sobre o teatro - DF'' por não apresentar caráter exemplar na
medida em que se limitou a levantar referências de um único jornal sem
mobilizar fontes visuais em sua sistematização. O ''Jogo do Património
Cultural" não atendeu aos critérios de originalidade, criatividade e
relevância e demonstrou abrangência limitada. A ''Publicação do Livro
Rubens Meister- Projeto e Obra. Curitiba PR'' foi eliminada por se tratar
de um material publicado em 2019 e que, portanto, ainda não oferecia
elementos para a análise da ação. Embora se revele como iniciativa
importante, a ação ''Salvaguarda do Património Cultural da Química e
da Dietética'' não apontou uma preocupação extensiva com a
preservação, além de ter um alcance social restrito. A proposta de
''Socialização do conhecimento arqueológico de MS e inclusão social
por meio das novas tecnologias da informação e comunicação'' foi
eliminada devido a equívoco de enquadramento no segmento. Na
Categoria 11, Segmento l foram eliminadas: ''Café da fidalga''.
''Carnaval das crianças brasileiras - o futuro da tradição do samba''
e ''Culinária e Memória -- sabores palmeirenses''. A proponente da ação
"Café da Fidalga'' apresentou material da açáo apenas restrito ao Festival
de Cultura de Paracatu, o que prejudicou sua avaliação, não sendo
possível identificar o que seriam as atividades relacionadas diretamente
apenas ao chamado Café da Fidalga. Apesar de difundir a obra de Villa-
Lobos, a ação ''Carnaval das crianças brasileiras - o futuro da tradição
do samba'' não explicitou uma valorização dos saberes tradicionais no
campo do samba. Já a ação ''Culinária e Memória -- sabores
palmeirenses'' não deixou claro o processo metodológico empregado na
proposta e apresenta alguns equívocos com relação ao referencial
institucional da salvaguarda. As ações eliminadas na Categoria ll,
Segmento 2 foram as seguintes: "A arquitetura de Duda"; ''Ativação
cultural: ltaguaí 200 anos''l ''Filhos da terra - um olhar sobre a
diversidade cultural brasileira"l ''Produção de Embutidos Artesanais
com Porcos de Raça Moura''. Em relação à ação ''A arquitetura de
Duda'', a Comissão Nacional entendeu que a proposta trata de um filme a
ser finalizado, portanto não seria possível atestar resultados neste
momento da avaliação. Na ótica dos jurados que avaliaram a proposta, a
ação intitulada ''Ativação cultural: ltaguaí 200 anos'' demonstrou falta
de alinhamento claro com relação ao trabalho de preservação, pois sua
importância reside na divulgação da história local por intermédio de
atividades artísticas, culturais e recreativas, não apresenta como foco a
preservação cultural. Ainda que possua caráter exemplar, pois evidencia
a dimensão de rotas destacando a articulação entre várias manifestações



culturais, a ação "Filhos da terra - um olhar sobre a diversidade cultural
brasileira'' demonstrou-se frágil sob o ponto de vista da interação entre a
preservação, salvaguarda e alinhamento institucional. A justificativa para
a eliminação da ação ''Produção de Embutidos Artesanais com Porcos
de Raça Moura'' amparou-se no fato de que se trata de uma ação de
iniciativa de uma única família sem envolvimento mais amplo de uma
comunidade ou grupo identitário que tenha manifestado interesse no
reconhecimento e valorização de tradições associadas à cultura alimentar
conformada por influência de grupos de imigração na região. Destacou-se
que ações de preservação e salvaguarda do património cultural devem ter
caráter coletivo ou originar-se de demandas coletivas. Na Categoria ll,
Segmento 3 foram eliminadas as seguintes propostas: ''Caravana Ariano
Suassuna"l ''Educando através da Capoeira"l ''Fala Beiradão,
registro e valorização da linguagem ribeirinha do Amazonas"l
''Muleki é tu, o nosso passado é sagrado"l ''Salvaguarda do filé
alagoano - manutenção do saber-fazer. A proposta ''Caravana Ariano
Suassuna'' foi eliminada por trazer poucos elementos para a análise dos
seus resultados e, ainda, demonstrar ter escopo restrito ao âmbito local. A
ação ''Educando através da Capoeira'' foi eliminada por não apresentar,
no material oferecido para a apreciação dos jurados, capacidade de
articulação institucional e inovação metodológica. A ação ''Fala Beiradão,
registro e valorização da linguagem ribeirinha do Amazonas'' tem
como recorte o trabalho com o linguajar regional de comunidades
ribeirinhas em escolas, o que de certo gera benefícios relacionados à
valorização da cultura local e de melhoria na autoestima dos jovens que
pertencem às comunidades atendidas pelo prometo. Apesar do mérito no
que tange à valorização das identidades, entendeu-se que nesta ação o
recorte não é a preservação ou a salvaguarda do património cultural.
Dessa forma, não restou claro na ação apresentada a "intenção de
preservação do património cultural brasileiro". Por se tratar de uma
proposta com recorte muito amplo, sem especificação detalhada de
resultados e de elementos da cultura afro-brasileira, a ação ''Muleki é tu,
o nosso passado é sagrado" foi eliminada nesse segmento. Deficiências
no processo de contextualização histórica na proposta "Salvaguarda do
filé alagoano - manutenção do saber-fazer'' foram consideradas
elementos decisivos para a eliminação da referida ação, uma vez que o
ambiente sócio cultural em que a proposta se insere não foi apresentado
de forma a possibilitar a compreensão e a inserção da prática do bordado
a partir de seu pertencimento sócio cultural. Na Categoria 11, Segmento
4, a ação "(Re)Conhecendo a Amazõnia Negra: povos, costumes e
influências negras na Floresta/Rondõnia" foi eliminada em razão de
sua abordagem genérica, objetivos e metodologia abrangentes, sem
detalhar de qual população negra a proposta trata. A eliminação da ação
''A hora do Xibé'' ocorreu devido a problemas no enquadramento de
segmento, conforme situação prevista pelo edital, uma vez que uma ação
desenvolvida no âmbito da Universidade deve ter como proponente a



própria Universidade, não podendo ser apresentada por pessoa física. A
proposta ''Audiotur Ficcional da Cidade - Edição Vitória/ES''
apresentou pouco alinhamento institucional em relação às práticas de
preservação do património cultural imaterial, entendeu-se que a ação
poderia ter sido mais bem avaliada na categoria de património material.
Além disso, a proposta não foi considerada exemplar, inclusive por não ser
inovadora. Embora seja relevante. a ação ''Cordel no Ceará'' demonstrou
viés individual de uma pesquisa em andamento, ainda sem resultados,
com pouca perspectiva de salvaguarda. A proposta ''Festival Cultural de
Capoeira'' não teve a continuidade de suas ações explicitada e a
identificação dos detentores também falhou, de maneira que a relação
com a comunidade local não é detalhada. Apesar de relevante para a
comunidade, a ação "Filó Fameia Zanella'' demonstrou limitações quanto
ao seu alcance, oferecendo poucos detalhes sobre a divulgação da
proposta. Ao analisar a proposta ''Povo de Cultura e fé'' não se vê
metodologicamente o lugar dos sujeitos de Mazagão na sua execução e
desenvolvimento, algo que precisa ser aperfeiçoado na continuidade da
iniciativa. A ação ''Resgate do legado de Tebas: o arquiteto negro do
século 18'' foi considerada restrita ao autor e também do ponto de vista
histórico. Além disso, estaria melhor enquadrada na Categoria l
(Património Material). Embora de alta qualidade, a proposta ''Ritual -
Funeral Bororo DF'' foi eliminada em razão de problema no
enquadramento de segmento, pois não poderia ser apresentada por
pessoa física.

Assim, foram eliminadas, nesta etapa, quatorze ações na Categoria l e
vinte e duas ações na Categoria ll. Os jurados recomendaram à
organização do prêmio que seja encaminhado aos respectivos
proponentes um parecer explicitando os fatores que levaram à eliminação,
para que eventuais carências metodológicas ou erros de enquadramento
sejam devidamente corrigidos em futuras e desejáveis inscrições.
Registrada a recomendação, a sessão foi interrompida para o almoço.

A reunião da tarde teve início às 14h30. O diretor do Departamento de
Cooperação e Fomento apresentou a Categoria 1, Segmento 2. A ação
''Criação do Centro de Memória Ingo Hering (salvaguarda e pesquisa
do Museu Hering)/SC'' foi discutida após a apresentação de vídeo
institucional. A jurada Verá Lúcia considerou a proposta bem estruturada
e consistente, por apresentar resultados expressivos de valorização da
memória institucional e do território, transversalidade com instituições
voltadas para a preservação do património cultural, alinhamento com
políticas públicas de museus. Verá Lúcia recomendou a ação para a
apreciação da Comissão Nacional. Cada Mana considerou que a proposta
contribui na ampliação do acesso ao património, sendo de grande
importância para o ambiente sociocultural onde se insere. Observou que
a ação dá visibilidade a um acervo ainda pouco conhecido e contribui para
a divulgação e conservação do património cultural nacional, portanto,
recomendou a ação. Patrícia Marfins questionou a vinculação direta da



ação com a empresa, questionando a promoção da empresa a partir do
prêmio. Verá Lúcia ponderou que embora o acervo tenha partido de uma
empresa (Hering), há preocupação com a contextualização histórica,
fazendo referência à industrialização no país, mão-de-obra feminina e
imigração, por exemplo, apresentando uma história de interesse nacional.
A jurada Beatriz Valladão destacou que embora o projeto seja bem
estruturado, há um processo de romantização da industrialização. Verá
Lúcia ponderou que há vários exemplos de museus no mundo ligados a
empresas e ratificou a importância da iniciativa. Paulo Marins declarou
conflito de interesse devido à proximidade com a museóloga responsável
pelo projeto e se absteve da votação neste segmento. Na discussão da
ação "Memória é nosso forte", apresentada a seguir, a jurada Ana Lucia
Abrahim destacou que a ação traz contribuição crucial para o uso da
estrutura da fortificação e considerou que a proposta tem clara a questão
da preservação, com metodologia adotada em múltiplos níveis de
apreensão, com abordagem transversal e mobilizou não só turistas, mas
trabalhadores locais e sinalizou ao público múltiplas formas de utilização
do espaço. Para a jurada, é uma ação única, mas que pode ser replicada
em outros sítios brasileiros. A jurada recomendou a ação para apreciação.
Marcos Olender destacou em seguida que o material apresentado náo
indica a continuidade das atividades e quais seriam os desdobramentos
das ações. Ele argumentou que a ação buscou integrar os diferentes
setores envolvidos com as obras, no entanto, muitos ficaram apenas como
espectadores das atividades, não participando como atores deste
processo e que a ação de educação patrimonial entre a população local
deveria ter sido mais detalhada. Apesar das ressalvas, recomendou a
ação. Andréia Moassab ponderou que as ações tendem a ser muito
herméticas em torno da arquitetura. Neste sentido, tal proposta apresenta
uma característica apreciável, uma visão mais arejada com relação à
conservação relacionada ao uso do património. Sobre a ação ''Prédio
Sampaio Moreira'', Marcos Olender destacou que nesse caso há um bom
prometo de restauro. Apesar desta relevância, a ação não foi recomendada,
pois não se notou na proposta contribuição original que diferencie as
atividades concernentes às intervenções realizadas no imóvel de tantas
outras, também executadas de forma eficaz. Andréia Moassab afirmou
que apesar da excelência no âmbito arquitetõnico e do restauro, o projeto
não parece demonstrar uma estratégia de diálogo com a sociedade. Por
ter recebido avaliações substantivas negativas de dois jurados, a ação não
passou para a próxima etapa de avaliação. A ação a ser apreciada em
seguida foi a ''Rolé Carioca''. A jurada Verá Lúcia considerou a ação
diferenciada, pois promove a construção de conteúdo histórico e cultural
da cidade do Rio de Janeiro, por meio de roteiros de visitação, desde 2013,
reunindo um público específico e, ainda, por meio da disponibilização de
todo o conteúdo produzido em plataforma digital. Ana Lucia Abrahim,
segunda jurada a elaborar parecer sobre a ação, ressaltou a coerência e
precisão da proposta, articulando diferentes públicos. Ela argumentou que



a ação visa promover um entendimento ampliado do património, para além
do uso convencional de determinados espaços a partir de novas
linguagens, enfocando arte, des/gn, urbanismo e história e ressaltou que
a singularidade da ação consiste na multiplicidade de ferramentas no
acesso e plataforma de comunicação histórica e na democratização do
património cultural carioca, por meio do conhecimento e da ressignificação
de espaços, muitas vezes, estigmatizados socialmente. Após a
apresentação das ações concorrentes, a votação teve início. Com 1 2 votos
foi sagrada vencedora da Categoria 1, Segmento 2 a proposta ''Rolé
Carioca". Em seguida, a Categoria l Segmento 3 passou a ser analisada.
Antes das apresentações, Paulo Marins e Claudia Carvalho se declararam
impedidos para a etapa da votação. Sobre a ação ''Atividades regulares
do Centro de Pesquisa e Memória do Teatro (CPMT) do galpão Cine
Horto'', Paulo Marina considerou que a ação também tem um caráter
formativo, por ser inspirador para ações congêneres do país, estimulando
que a preservação do património teatral se desloque do interesse
exacerbado na preservação de edifícios teatrais, entretanto, observou que
a documentação enviada não permitiu constatar o rigor dos procedimentos
de salvaguarda em si, que foram sobretudo anunciados. Assim, não ficou
clara a visualização de seu desenvolvimento, sobretudo no que tange a
aspectos técnicos e por isso não a recomendou para a etapa seguinte.
Ana Lucra Abrahim considerou a ação exemplar, pois tem pioneirismo na
preservação da memória do teatro, com dinamização de atividades, a
partir da manutenção de vários serviços e ações do CPMT de extrema
utilidade para a população como centro de documentação, edição de livros
e revistas, consultoria para o interior do estado em memória teatral,
videoteca e biblioteca, entre muitos, em um conjunto de ações
compromissadas nas dimensões social e cultural, que envolveu vários
parceiros ao longo dos anos. Por esse motivo, manteve a ação para
votação. Apesar das diferentes considerações nos pareceres, a ação
seguiu para votação. A jurada Beatriz Valladão apresentou a ação
"Identidade cultural do agreste de Pernambuco" com vários pontos
positivos, destacando-se o fato de tomar itens preservados em coleções
patrimoniais para a realização de novos estudos e interpretações. No
entanto, afirmou que a proposta não tem a capacidade de "reconhecer a
identidade de um povo pré-histórico", nem fazer com que a comunidade
atual reconheça vínculos culturais com o indivíduo que teve sua face
reconstituída virtualmente, uma vez que identidade cultural é muito mais
do que um rosto, tratando-se, portanto de uma ação importante, mas de
alcance muito menor que o pretendido. A jurada Ana Lucia Abrahim
ressaltou que, por meio do reconhecimento facial do fenótipo dos
habitantes da cidade, a ação promove a valorização da ancestralidade
indígena. Ambas recomendaram a ação para a próxima etapa avaliativa.
''Iniciativa Wikipedia de difusão do património cultural brasileiro'' foi
a proposta apresentada a seguir. A jurada Cada Mana evidenciou que o
objetivo da ação é organizar materiais disponíveis na internet, trabalhando



com acervos documentais e museológicos. Destacou que os objetivos e o
público-alvo foram apresentados de forma clara e que a ação alcança um
público ampliado. Ana Lucia Abrahim destacou que sua relevância está
em trazer para uma plataforma de acesso amplo mundialmente como a
Wikipédia informações de qualidade sobre o património cultural brasileiro
e também recomendou a ação para a próxima fase do prêmio. A proposta
''Milonga - repensando critérios de tombamento de terreiros" foi
apresentada em parecer do jurado Marcos Olender, que explicitou que a
ação apresentou como um de seus objetivos os tombamentos estadual e
federal do citado Terreiro Tumba Junsara, movimento que se traduziu na
campanha "Tomba Tumba", na realização de uma série de atividades e
articulações que contribuíram para a compreensão das especificidades
culturais e religiosas e para a própria problematização e reavaliação da
dicotomia património material/património imaterial que, ainda, fundamenta
e instrumentaliza várias das políticas públicas de preservação. Paulo
Marins salientou que a ação é também um exemplo importante de
conscientização da necessidade de ampliação do alcance tipológico de
preservação de terreiros e de ações concatenadas de preservação da
própria inscrição do terreiro e de seu culto no território de Salvador, bem
como de entendimento de sua rede de afinados, gerando novas
territorialidades expandidas presentes em vários estados brasileiros.
Andréia Moassab ressaltou que reconhecer a ação reforçaria
simbolicamente por parte do Estado o reconhecimento da arquitetura
afrobrasileira. O jurado Andrey Rosenthal levantou o questionamento
quanto ao fato de a ação haver sido anteriormente premiada pelo IPHAN
no ano de 2014 por meio do Edital PNPI e de ser oriunda de recursos e
políticas de salvaguarda de terreiros promovidas pelo próprio Instituto,
observando os critérios de habilitação do edital. Marcelo Bruto interveio
para que a questão fosse analisada pela equipe de técnicos envolvidos na
organização e secretaria do Prêmio e que o debate fosse retomado na
próxima etapa avaliativa, já que ação foi recomendada pelos dois
pareceristas que realizaram a análise substantiva da mesma. Em seguida
a jurada Cada Mana recomendou a ação ''Recuperação e operação da
locomotiva 11", que considerou bem elaborada, entendeu que a iniciativa
apresenta certo grau de ineditismo considerando que a locomotiva
restaurada - a primeira a entrar em operação no estado do Paraná - ainda
não havia passado por intervenções dessa natureza e encontrava-se
inacessível. Andréia Moassab considerou que o público-alvo não está
claro na proposta, ressaltou o esforço da comunidade em apresentar a
proposta, embora esta apresente algumas lacunas, como seu caráter
restrito ao local e às festas natalinas e o fato de que não está explícita
nenhuma inovação do ponto de vista técnico-metodológico ou processual.
A seguir foi apreciada a ação ''Restauração da Igreja de Nossa Senhora
das Dores/RS. A jurada Cada Mana destacou a metodologia coerente e
alinhada à política de preservação do IPHAN, bem como o respeito à
materialidade do bem e o alto grau de participação da comunidade local



no desenvolvimento do projeto. Observou que a ação traz resultados
significativos para a preservação do património cultural nacional a partir da
realização de uma intervenção criteriosa e que levou em consideração as
relações estabelecidas entre a comunidade local e o bem. A jurada
Andréia Moassab afirmou que a ação é interessante pelo envolvimento da
comunidade no processo, que foi discutido coletivamente, integrou
mulheres na etapa construtiva, o que é uma inovação. Depois de
apresentadas todas as ações, foi feita a votação. Com 12 votos em
segundo turno, a ação "Milonga - repensando critérios de
tombamentos de terreiros" foi declarada vencedora da Categoria l,
Segmento 3. O Segmento 4 da mesma categoria foi o próximo a ser
apresentado. Nele, a primeira ação apresentada foi ''Património
histórico e realidade virtual -- AL". A ação foi eliminada por não ser
original, pois foi identificada a mesma ação em outro estado da federação.
Sobre a proposta ''Cicloramas -- Grafismo Art Deco'', Andréia Moassab
salientou que a ação traz poucas informações sobre a metodologia
utilizada nas oficinas, que tiveram pouco alcance e pouca transversalidade
de temas. Ainda assim recomendou a ação para a próxima etapa. Cada
Mana concordou que é difícil analisar o método empregado na elaboração
das oficinas realizadas, mas também recomendou a ação. As mesmas
juradas apresentaram a ação seguinte "Floripa, sua linda/SC". Cada
Mana relatou que houve a divulgação de um livro e uma oficina com
crianças, no entanto, não foi possível avaliar como o livro atingiu o público.
Andréia Moassab não recomendou a ação para a próxima fase do prêmio,
por considerar que há, na ação, uma reprodução praticamente automática
da visão oficial de património, colaborando para o apagamento e
invisibilidade da diversidade cultural da comunidade. seus bairros/casarios
populares, e, especificamente, a memória dos lugares da população negra
e indígena da ilha. Com um parecer favorável, a ação seguiu para a
próxima etapa. Ana Lucra Abrahim apresentou a proposta seguinte, ''Livro
A Igreja de Nossa Senhora do Rosário A Prainha do Espírito Santo'',
que integra o movimento de revitalização do monumento e a recomendou
para a próxima fase da avaliação. A jurada Cada Mana evidenciou que o
diferencial em relação a outros livros que tratam da restauração de bens é
a preocupação em incluir elementos do património imaterial, como as
formas de devoção, por exemplo, junto ao processo de restauração. A
ação "Mina Du Veloso" foi a próxima a ser apresentada. A jurada Beatriz
Valladão avaliou que a ação tem o mérito de enfocar o protagonismo das
populações negras escravizadas. com foco nos seus saberes e trabalho,
além de apresentar compromisso com as comunidades afrodescendentes.
Destacou ainda o amplo alcance da ação, com público de 90 mil visitantes.
Claudia Carvalho ressaltou que a ação é proposta de um coletivo, que
apresenta uma nova versão da história, por meio da promoção de um
museu de território. Marcos Olender considerou que a proposta traz uma
contribuição interessante para a história de Ouro Preto e também ressaltou
o esforço coletivo integrado ao desenvolvimento da ação. A jurada Andréia



Moassab também salientou que a proposta apresenta uma nova narrativa,
construída a partir da perspectiva dos trabalhadores da mina e dos
coletivos negros locais. Após o debate, os jurados procederam à votação,
da qual o jurado Andrey Rosenthal se ausentou. Com 19 votos, a ação
"Mina Du Veloso'' foi a ganhadora da Categoria 1, Segmento 4.

Aos vinte e sete dias de dois mil e dezenove, às oito horas e cinquenta
minutos foi iniciado o segundo dia de reunião da Comissão Nacional para
avaliação dos projetos do PRMFA 201 9. O Diretor Marcelo Brito deu início
aos trabalhos do segundo dia de atividades com a apresentação de
questão de ordem sobre as condições da ação "Milonga - repensando
critérios de tombamento dos terreiros". O jurado Andrey Rosenthal
reiterou as observações feitas no dia anterior, em que apresentou que
haveria uma confusão sobre os elementos da ação que seriam originados
de financiamento ou programas de trabalho do IPHAN. Danillo Barata
objetou que, embora as ações tenham sido induzidas por políticas e
programas do IPHAN, foram desenvolvidas e financiadas por iniciativa
própria da instituição proponente. Em relação ao fato de já ter recebido
premiação, a Comissão entendeu que a premiação anterior não era
referente à ação apresentada neste ano de 2019, e que, portanto, não
havia qualquer impedimento à participação da candidatura apresentada no
certame. Após a discussão, Marcelo Bruto sugeriu que, diante dos novos
argumentos apresentados, fosse ratificada pela comissão a decisão
tomada no dia anterior. Com 1 5 fotos favoráveis, permaneceu inalterado o
resultado da votação que considerou a ação vencedora da Categoria l,
Segmento 3. Em seguida foram analisadas as propostas da Categoria ll,
Segmento 1. A primeira foi "Acervo afro-religioso: memória e
património". A jurada Angela Mana salientou que a proposta possui uma
apresentação bem consistente, que do acervo se destaca sua contribuição
para a preservação do património, mas pouco apresenta a relação que
estabelece com os sujeitos religiosos, bem como sua participação na
organização e autorização para a composição do acervo. Patrícia Martins
complementou afirmando que a ação demonstra um reconhecimento dos
lugares de expressão da cultura afro-brasileira e se revela vital para os
processos democráticos. Com dois pareceres favoráveis, a ação seguiu
para a próxima etapa de avaliação. As mesmas juradas apresentaram em
seguida a proposta "Em busca de uma Alagoas profunda: implantação
do Sistema de Museus Universitários da UNEAL com foco em cultura
popular -- Alagoas". Angela Mana declarou que a ação é bem
apresentada demonstra uma interlocução intensa com a comunidade
local, tem caráter transversal. com vínculos entre a comunidade
acadêmica e externa e dá ênfase à interiorização das redes de museus,
no entanto afirmou que a proposta deveria contemplar uma
contextualização maior das populações negras na região. Ajurada Patrícia
também recomendou a ação, ressaltando que foi apresentada uma
proposta de excelência no campo da preservação da cultura material.
"Feira Nacional de Negócios e Artesanato - FENEARTE'' foi a próxima



ação apreciada, recomendada pelos jurados Danillo Barata e Mana da
Graça, que ressaltaram o fato de a feira apresentar um diferencial, tendo
em vista a grande valorização do artesanato como motor da economia
local. Danillo destacou que a Feira Nacional de Negócios e Artesanato
(FENEARTE) constituiu-se como uma rede de valorização e identidade
demonstrando a grande capilaridade alcançada no território, e fora dele.
Natália Brayner afirmou que a feira promove o acesso ao património por
meio de diversas expressões da cultura brasileira e coloca em perspectiva
o artesanato brasileiro no cenário latino americano. Flávia Mana Reith foi

a primeira jurada a apresentar parecer sobre a ação "Fragmentos da
memória: história e preservação do património cultural do oeste
catarinense/SC", afirmando que a ação é relevante, pois promove
reflexão sobre a formação étnica da região, salientando, no entanto que
seria importante destacar as contribuições da cultura indígena. Natália
Brayner em seu parecer considerou que a metodologia da ação não se
mostrou muito clara, embora o projeto apresente uma visão ampliada do
património. Ambas as juradas recomendaram a ação para a próxima etapa
de avaliação. A seguir, a ação ''Museu Municipal do Negro -- Macapá''
foi apresentada pelas juradas Angela Mana e Patrícia Martins. Angela
considerou a ação relevante, pois incorpora os princípios da Lei 1 0.639/03.
Entretanto, a proposta deveria explicitar melhor as definições de parceria,
dados e metodologia. Ajurada Patrícia concordou com o primeiro parecer,
recomendando também a ação para a próxima fase. Na apreciação da
ação "Património, inclusão e cidadania - Pirenópolis/Goiás", a jurada
Fernanda explicou que o argumento da ação repousa na ideia de que a
festividade deveria congregar mais os próprios estudantes na concepção
do processo educativo. Natália Brayner elogiou a metodologia clara da
proposta, que envolve comunidade escolar e detentores e amplia os
espaços educativos para fora da escola. Com dois pareceres favoráveis,
a ação seguiu para a votação final da comissão. O projeto "Reviva São
Luís" foi discutido na sequência, com análises substantivas dos jurados
José Reginaldo, que não o recomendou e Flávia Mana Reith, que
apresentou parecer favorável. José Reginaldo argumentou que, embora
seja bem elaborado e cuidadoso, o prometo tem uma visão reducionista
com relação à memória histórica da cidade. Andréia Moassab participou
do debate apresentando críticas à romantização do passado colonial da
cidade. Diante das considerações apresentadas, a jurada Flávia Mana
optou por mudar seu parecer, não recomendando a ação para a próxima
fase. Com dois pareceres desfavoráveis, a proposta foi excluída da
votação final. Apresentadas todas as ações da Categoria/Segmento, a
comissão prosseguiu com a votação. Passaram para segundo turno as
ações "Feira Nacional de Negócios e Artesanato - FENEARTE'' e "Em
busca de uma Alagoas profunda: implantação do Sistema de Museus
Universitários da UNEAL com foco em cultura popular - Alagoas''
Antes da votação em 2' turno a jurada Patrícia pediu que os pareceristas
da ação ''FENEARTE'' explicitassem melhor de que forma se dava o



relacionamento com os artesãos locais e a comunidade. Paulo Garcez
reforçou que a feira é iniciativa da esfera pública estadual. Nilcemar
Nogueira ressaltou que a feira tem caráter exemplar no quesito
sustentabilidade, dando possibilidade de escoamento da produção dos
artesãos locais. A jurada Mana da Graça Ramos lembrou que o trabalho
de curadoria da feira é feito de forma transparente e que ela é um atrativo
turístico do estado de Pernambuco. Robson de Almeida comentou a este
respeito que a feira reúne artesãos de outros estados e, por fim, Danillo
Barata chamou atenção para o fato de que é preciso valorizar a economia
criativa de base sustentável. Após esse debate, por 1 1 votos a 9, a ação
"Feira Nacional de Negócios e Artesanato - FENEARTE'' foi declarada
vencedora da Categoria 2, Segmento 1. Passou-se então à apreciação
das ações concorrentes à Categoria 2, segmento 2. Com dois pareceres
desfavoráveis, a ação "Memórias Afro-Atlânticas: as gravações de
Lorenzo Turner na Bahia (1940-1941)" não seguiu para a próxima etapa
avaliativa, primordialmente pela consideração de que não ficou
evidenciada sua proposta de devolutiva do acervo às comunidades de
terreiro, que seria o objetivo primordial da ação. A ação "Benzedeiras de
Florianópolis'' foi elogiada pela jurada Natália Brayner, que salientou a
eficácia do plano de comunicação da ação e afirmou que o prometo é
exemplar e inspirador para outras ações semelhantes. Patrícia Martins,
por sua vez, destacou a promoção de diferentes saberes em torno da
prática. Com duas recomendações favoráveis, a ação seguiu para a
avaliação final. A próxima ação a ser apresentada foi "Feira de trocas de
sementes - Vale do Ribeira''. O jurado Antõnio Motta recomendou a ação
julgando-a relevante, pois gera informações pouco difundidas a respeito
do tema. Salientou que foi disponibilizada uma proposta clara com relação
aos objetivos, que demonstrou continuidade na mobilização das
comunidades quilombolas. Observou que a ação contribui para a
salvaguarda do bem em diversas dimensões: fortalecimento do sentimento
de pertencimento a um coletivo e da identidade cultural quilombola,
intercâmbios de saberes sobre plantas, alimentos e manejo das roças,
manutenção e ampliação da base de diversidade genética da produção
alimentar, protagonismo na manutenção de seus modos tradicionais de
viver e produzir dentro do bioma da Mata Atlântica, protagonismo na
condução de um processo de salvaguarda do bem cultural (GT da Roça),
valorização do bem cultural frente à sociedade mais ampla já que a Feira
atrai muitos visitantes e compradores de outras regiões, configurando-se
inclusive como lócus de fortalecimento da rede de parcerias que apoia a
proteção das roças tradicionais quilombolas. A jurada Natália também
recomendou a ação, destacando que esta conecta políticas de
preservação cultural e preservação ambiental e que a participação das 20
comunidades quilombolas confere grande protagonismo às populações
negras e ao modo de vida tradicional destas comunidades. "Largo da
gente sergipana" foi apreciada em seguida, pela jurada Fernanda
Bittencourt. A jurada considerou que o prometo tem caráter difuso, e que as



menções às ações educativas são tímidas, configurando-se mais como
uma ação de promoção da cidade do que propriamente de preservação do
património material e imaterial. Desta forma, não recomendou a ação. A
jurada Flávia Mana Rieth salientou que, embora se trate de uma área de
referência na cidade, a ação sofre com a falta de engajamento dos
detentores dos saberes. Com estas considerações, recomendou a ação,
que com um parecer favorável, seguiu para a próxima fase da avaliação.
A última ação apresentada nesta Categoria/Segmento foi "Moradores - A
humanidade do Património''. A jurada Flávia Mana informou os demais
jurados que se trata de uma exposição itinerante que alcançou dezenove
cidades em cinco estados. Destacou a abordagem participativa em todas
as etapas do processo e a iniciativa de valorizar a trajetória de moradores
no espaço público urbano, fortalecendo o sentido de pertencimento nas
comunidades. A jurada Fernanda Bittencourt descreveu a ação como de
ocupação do espaço público e educação patrimonial, congregando equipe
multidisciplinar e tendo mobilizado grande público a partir de uma
metodologia inovadora. Em sua consideração, a jurada Mana da Graça
deu destaque ao sucesso da estratégia de comunicação da ação.
Prosseguiu-se para a votação da categoria. Com 15 votos em segundo
turno, a ação ''Feira de trocas de sementes e mudas tradicionais das
comunidades quilombolas do Vale do Ribeira" foi anunciada como a
vencedora da Categoria 11, Segmento 1 . Após o intervalo para o almoço, a
comissão voltou a se reunir para a apreciação das propostas da Categoria
11, Segmento 2. A primeira foi a ação "Maranhão: o Tambor de Crioula
Arte Nossa". A jurada Nilcemar ressaltou que a ação está centrada no
modo de viver e cotidiano dos detentores, contando com participação
social e mobilização, porém não apresentou sistematização, embora
contribua para preservação do património cultural, com apelo à cidadania.
Angela Mana considerou em seguida que a proposta é exemplar e fez uma
contextualização histórica da formação do grupo. Destacou o trabalho de
inclusão social de adultos e crianças em situação de vulnerabilidade.
Considerou a proposta objetiva e coerente, atuando na preservação do
património e memória. Com duas recomendações, a ação seguiu para a
etapa seguinte de avaliação. Quanto à ação ''Africanamente, Escola de
Capoeira Angola,'' Nilcemar afirmou que a proposta evidencia sua
continuidade e a capoeira como instrumento político de combate ao
racismo. Apresenta compreensão ampla e consistente das dimensões do
património. Contudo, não expõe muitos dados sobre o seu processo,
embora seus resultados sejam visíveis. Atua como instrumento de
cidadania e inclusão. A jurada recomendou a ação para apreciação.
Angela, a segunda jurada a apresentar avaliação substantiva, ressaltou a
perspectiva educativa e de combate ao racismo da ação, articulando-se a
partir da relação com a população de diferentes locais. A proposta busca
a ampliação de conhecimentos e práticas, possuindo relevância. Funciona
por meio de parcerias, mas precisa explicar a forma com que elas se dão.
Recomendou a ação para análise da Comissão. Sobre a proposta



''Cordão do Galo, Marajó-PA'', Danillo considerou a ação satisfatória e
ressaltou o desenvolvimento de ações educativas patrimoniais,
recomendando a ação. Fernanda Bittencourt destacou a realização de
oficinas sobre os modos de fazer os instrumentos e a abordagem da
história local por meio de narrativas, bem como o envolvimento das
crianças e adolescentes, além da articulação com o Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS). A jurada considera a ação uma valiosa
referência cultural e recomendou fortemente a análise para a etapa
seguinte. Em seguida, a ação ''Inventário Participativo dos Engenhos
de Farinha do Litoral Catarinense/SC'' foi debatida. A jurada Flávia
Mana afirmou que a proposta contribui de forma inequívoca para o
património cultural relativo aos engenhos, por intermédio da valorização e
documentação. A relação entre humanos, coisas e ambientes e a
articulação com a presença indígena também foram questões
apresentadas. O projeto tem amplitude e articula-se à rede de agricultura
familiar, com participação dos detentores. A participação da comunidade
se mostrou presente em todas as etapas. Para a jurada Patrícia Martins,
o projeto é de excelência, constituindo-se em uma rede que envolve
pequenos agricultores e agricultores familiares. Envolve mais de 70
famílias e difundiu-se a partir de inventário participativo. A articulação das
técnicas com saberes fazeres, a mobilização comunitária e as oficinas de
mapeamento foram outros aspectos mencionados. A jurada ressaltou
ainda a importância do projeto como referência do sul do Brasil diferente
da matriz europeia, percorrendo diferentes espaços de engenhos de Santa
Catarina. A articulação da presença indígena e africana também foi
apresentada. Em razão de todos esses elementos, a parecerista
recomendou vivamente a análise da ação. A respeito da ação "ltukeovo
Terênoe -- Miranda/MS'', José Reginaldo afirmou que se impressionou
positivamente. Entretanto, observou que embora a proposta diga respeito
ao património linguístico, em termos conceituais é genérica, por não
apresentar claramente categorias linguísticas Terena. Também
demonstrou dúvidas sobre a participação da comunidade indígena na
proposta. Destacou que o conteúdo das publicações buscou sensibilizar
as gerações mais jovens para uma concepção de identidade pluriétnica da
sociedade nacional, como também capacitar as novas gerações terena
para a salvaguarda de seu património étnico-cultural, por isso,
recomendou a ação. Antonio Motta destacou em seguida a relevância da
ação, em razão do fortalecimento das comunidades indígenas e da
formação continuada de professores indígenas, possuindo clareza quanto
aos objetivos, coerência e objetividade. Recomendou a ação para
apreciação e destacou que, no Mato Grosso do Sul, a população indígena
vive atualmente em uma situação de extremo risco. Considerou a ação
exemplar pela elaboração de material paradidático bilíngue, objetivando a
promoção da língua Terena, bem como o reconhecimento e valorização
dos conhecimentos tradicionais do povo indígena Terena. Fernanda
Bittencourt destacou que a ação é apresentada por uma instituição



composta por indígenas e que os elementos apresentados na proposta
evidenciam os vínculos dos proponentes com a comunidade. A açáo
"Medicina Indígena Tremembé'', foi apresentada também por José
Reginaldo, que considerou que há pouca qualificação na proposta, embora
o material tenha valor etnográfico. Não recomendou a ação. Antõnio Motta
afirmou que a ação difunde conhecimentos da medicina indígena dos
povos do Ceará e valoriza a transmissão de conhecimento às novas
gerações. O resultado a ser alcançado é a publicação de um livro. Apesar
desses aspectos positivos, a metodologia é confusa e não é explicitada.
Outra lacuna consiste na náo identificação dos supostos detentores. Com
essas considerações, não recomendou a ação, que, com dois pareceres
desfavoráveis, não seguiu para a etapa final de avaliação. A jurada
Fernanda Bittencourt destacou o fato de que a ação também não
apresentou anuência das comunidades em relação à divulgação dos seus
saberes em uma publicação. A proposta ''O Gigante do Alto'' foi
apresentada por Danillo Barata na sequência, que destacou a estruturação
da ação como projeto formativo, com metodologia que segue as
formalidades necessárias. Nilcemar destacou que a iniciativa vem sendo
desenvolvida há 16 anos, envolvendo o campo das artes e do património
cultural, com contribuição para a sustentabilidade e a cadeia produtiva do
frevo. A proposta foi recomendada para a etapa final. O ''Plano de
Salvaguarda das Matrizes do Samba no Rio de Janeiro'' foi
apresentado por Mana da Graça, que destacou que a ação inclui
encontros, seminários e oficinas, com preocupação à transmissão dos
conhecimentos, cumprindo os objetivos propostos. Para a jurada, a ação
preenche com excelência os critérios exigidos. Fernanda Bittencourt
acompanhou o primeiro parecer e considerou ousado o plano de
salvaguarda, construído em diálogo com os detentores, destacando a
mobilização de atores e detentores e considerando a ação como exemplar
como salvaguarda de um bem cultural imaterial. A proposta ''Procissão
do Fogaréu - Cidade do Goiás'' foi considerada pela jurada Natália
Brayner exemplar, pois expressa a inciativa dos guardiões em valorizar e
preservar o seu património. Demonstra respeito aos sentidos patrimoniais
e devocionais e também se transformou em atrativo turístico. Para Mana
da Graça há mobilização grande da comunidade, com formas de
transmissão às crianças. Ambas as juradas recomendaram a ação para a
fase seguinte de avaliação. A ação ''Romaria dos Conguistas na Festa
da Penha/ES'' foi apresentada pela jurada Natália Brayner, que destacou
o caráter de ineditismo e inovação da ação, que amplia visibilidade e
acesso da sociedade aos grupos de congo. Patrícia Marfins acompanhou
o parecer favorável e a ação passou para a próxima etapa avaliativa. A
última ação apreciada nesta Categoria/Segmento foi ''Roteiro AFRO da
Casa de Cultura Fazenda Roseira: valorização da identidade, cultura,
educação e cosmovisão de matriz africana'', definida por Nilcemar
como consistente, com protagonismo dos detentores, envolvendo diversas
comunidades e pessoas e preocupação com os direitos humanos e



exercício da cidadania, atraindo pessoas de diferentes faixas etárias.
Angela Mana destacou que o projeto atua na formação da população local
como guias turísticos comunitários, com ênfase na ocupação dos espaços
públicos. A proposta se articula na ampliação dos conhecimentos sobre a
população negra, numa articulação direta com a educação, que, no
entanto, precisa melhorar a sua metodologia. Por fim, o "Projeto cultural
acordes do Campestre" recebeu dois pareceres desfavoráveis, que
destacaram o fato de que, embora a ação tenha relevância, necessita ser
apresentado com mais detalhamento para que ela seja percebida em sua
totalidade e não seguiu para a votação final, realizada em seguida. A
jurada Nilcemar declarou-se impedida e absteve-se da votação. Com lO
votos no segundo turno, venceu a ação "Inventário Participativo dos
Engenhos de Farinha do Litoral Catarinense - SC". A apresentação da
Categoria 11, Segmento 4 teve início com a eliminação das ações "Círculo
Natalense de Natal", "Grupo Cirandeiro de Paraty"; ''Museu do
Reisado e da Cultura Popular"l "0 saber-fazer da tecelagem manual
da rede de dormir de Pedro ll - uma proposta de inventário
participativo", que receberam cada uma dois pareceres desfavoráveis e
não seguiram para a próxima etapa de avaliação, restando 7 ações na
categoria/segmento. A proposta "Círculo Natalense de Natal" não teve
capacidade de se sustentar diante da concorrência devido à pouca
abrangência do raio de atuação. Além disso, as poucas informações
oferecidas pelo proponente inviabilizaram a avaliação completa dos
dados. Quanto ao ''Grupo Cirandeiro de Paraty'', não foi possível
perceber o nível de profundidade da ação, por se tratar de grupo jovem,
no qual os jurados não conseguiram identificar os mestres envolvidos.
Ainda, o proponente não evidenciou no material apresentado os resultados
e os materiais da formação de jovens e da transmissão de saberes e
fazeres, de modo que não foi possível verificar sua singularidade e caráter
exemplar. A proposta "Museu do Reisado e da Cultura Popular" revelou-
se com fragilidades, uma vez que em diferentes momentos aparece colada
ao universo pessoal do proponente. Além disso, a celebração de 15 anos
do museu não foi detalhada e outros elementos da proposta não ficaram
suficientemente claros para os jurados. A ação ''O saber-fazer da
tecelagem manual da rede de dormir de Pedro ll - uma proposta de
inventário participativo'' demonstrou-se de abrangência reduzida e não
foi possível compreender as redes de articulação mobilizadas no
processo. Outra colocação dos jurados foi que o trabalho se mostrou muito
vinculado à dissertação de mestrado a que faz referência. Apesar do
mérito de valorizar as tecelãs e seu ofício. não se observou uma demanda
coletiva pela ação ou mesmo o estímulo ao protagonismo das tecelãs para
uma ação em prol da manutenção da tradição. Feito isso, prosseguiu-se
à apreciação das propostas não eliminadas. "Canal Babau - salvaguarda
do mamulengo pernambucano" foi a primeira ação apresentada. O
jurado Danillo Barata destacou que este é um prometo amplo, que
apresenta um material de extrema qualidade. Mana da Graça



complementou afirmando que o s/fe é interessante e que a ação traz
inovação e exemplaridade e articulação com os mestres mamulengueiros.
Sobre a proposta "Festival de Cinema ltapoan mandou chamar'' o
jurado Antõnio Motta afirmou ser relevante, original, e estimular e divulgar
a prática da capoeira sobretudo pela linguagem audiovisual. Além disso, a
proposta busca conjugar a história da capoeira com outras formas
artísticas e culturais. Possui clareza quanto aos objetivos, clareza na
proposta e ações demonstram capacidade de articular e atingir diferentes
grupos sociais. José Reginaldo acompanhou o primeiro parecer e
destacou a capacidade de mobilização e o envolvimento no trabalho de
educação patrimonial e também criativo. Os dois jurados também
apresentaram e recomendaram a proposta "0 Povo do Cativeiro e a
Senhora do Rosário'' que consistiu na produção de um livro direcionado
a um público juvenil para divulgação do património cultural afrobrasileiro,
com distribuição gratuita. Os jurados consideraram que a publicação
passou por crivo cuidadoso, embora não tenha havido grande
envolvimento dos detentores, que restou como possibilidade a ser
explorada. A ação "0 que é o que é - Infâncias Kalunga" foi apresentada
a seguir. Antonio Motta ressaltou que a proposta pretende contemplar
experiências e memórias de infância em uma perspectiva geracional, com
uma metodologia adequada e concepção de livros didáticos e
paradidáticos com o objetivo de fortalecer a educação da comunidade
Kalunga. José Reginaldo descreveu o projeto como organicamente
articulado à comunidade, apresentando o uso de sua linguagem própria.
Ambos os pareceres foram favoráveis e ação seguiu para a votação final.
Em seguida os jurados foram apresentados à açáo "Tambores de
Tocantins". Durante o debate, os jurados levantaram a questão de que a
ação é muito centrada em seu idealizador, não ficando claro processo de
transmissão e continuidade da preservação do património cultural. A
jurada Mana da Graça destacou a produção artesanal dos tambores e a
sua originalidade e singularidade. A ação foi recomendada e seguiu para
a etapa seguinte de avaliação. Por fim, a proposta "Tecendo memórias,
contos e cantos - Registro das histórias de tradição oral dos
imigrantes italianos no Rio Grande do Sul" foi apresentada pela jurada
Mana da Graça, que destacou a qualidade do resultado da ação, que
reuniu histórias e a partir delas produziu livros, com registros da tradição
oral das comunidades talian. A proposta apresentou ainda
transversalidade com a área de educação e artes. Patrícia Martins definiu
a experiência como de excelência para o campo da salvaguarda do
património imaterial, pois parte da comunidade dos detentores é
concebida no campo da diversidade linguística, apresentando cuidado
estético com as tradições culturais e tema relacionado ao universo
feminino, guardiãs desses saberes. A jurada destacou ainda que a
proposta apresenta uma história não romantizada do sul do Brasil. A última
ação discutida foi "Terra de Segredos para o Povo Oeaye''. Antonio
Motta o classificou como genérico, amplo, sem foco direcionado, porém



com um aspecto interessante, que é o combate ao preconceito racial e à
intolerância religiosa. José Reginaldo afirmou que a ação é interessante e
tem boa articulação com o grupo social local. Com duas recomendações,
a ação seguiu para a votação final, que se deu em seguida. A ação
"Tecendo memórias, contos e cantos - Registro das histórias de
tradição oral dos imigrantes italianos no Rio Grande do Sul'' foi a
vencedora com 17 votos em votação em primeiro turno. Antes do
encerramento do segundo dia de trabalhos da comissão, foram retiradas
da próxima etapa de avaliação da Categoria 1, segmento 1, por terem
recebido duas avaliações substantivas desfavoráveis, as ações "Camadas
Patrimoniais de SIGLON"l "Festividades natalinas e Preservação do
Património Cultural de Pirenópolis - Goiás" e "Vila Sanhauá", restando
assim 9 ações a serem analisadas no dia seguinte. Sobre as "Camadas
Patrimoniais de SIGLON", embora tenha sido destacada a relevância da
proposta de georreferenciamento de bens, a ação não foi levada adiante
nas análises devido à pouca originalidade. A ação "Festividades
natalinas e Preservação do Património Cultural de Pirenópolis -
Goiás" demonstrou lacunas, especialmente no que se refere ao aspecto
das reformas. Quanto à "Vila Sanhauá", a proposta não demonstrou
articulação efetiva com a comunidade. Também não foi possível acurar as
técnicas empregadas na restauração. Os jurados também pontuaram que
a menção à pesquisa arqueológica foi quase inexistente. Às 17h51
Marcelo Bruto declarou encerrado o dia de trabalhos.

Aos vinte e oito dias de dois mil e dezenove, às oito horas e quarenta e
cinco minutos. foi iniciado o terceiro e último dia de reunião da Comissão
Nacional para avaliação dos projetos do PRMFA 2019. O Diretor Marcelo
Brito deu início aos trabalhos do terceiro dia de atividades, com a avaliação
das nove ações concorrentes à Categoria 1, Segmento 1 . A primeira ação
apresentada foi "A paisagem ltuana como Património Cultural". O
jurado Andrey Rosenthal afirmou que a ação é resultado do processo de
recuperação de fachadas de edifícios históricos na cidade de ltu. A ação
é meritória, pois há uma grande dificuldade dos municípios em efetivar tais
processos. O jurado recomendou a ação para discussão. Marcos Olender
concordou com o primeiro parecer, mas considerou que se trata de correta
e eficaz aplicação da legislação, concernente à dinâmica municipal. A
ação seguiu para votação final. Sobre "A preservação da cultura popular
brasileira no Museu Janete Costa de Arte Popular'', a jurada Claudia
Carvalho pontuou que, ainda que as exposições e as oficinas
desempenhadas pelo museu demonstrem a relevância do trabalho, não
fica claro qual o caráter excepcional da ação, uma vez que esta confunde-
se com a missão do museu. Contudo, pelos impactos e excelentes
resultados, a ação foi recomendada. O jurado Robson Almeida reiterou o
posicionamento de Claudia e também recomendou a ação. Sobre a
proposta ''Arqueologia nas escolas: Histórias da Amazõnia/PA'',
Beatriz Valladão afirmou que a ação tem o objetivo de divulgar e
democratizar o conhecimento arqueológico da região de Monte Alegre e



Santarém, por meio da elaboração de livros e kits didáticos - que fogem
de visões estereotipadas - a partir do diálogo com os professores e
bolsistas. A jurada reiterou ainda que a proposta teve razoável alcance
social. Para Claudia Carvalho, a proposta contribui para estimular o
conhecimento acerca do património arqueológico da Amazõnia,
envolvendo distintos atores sociais. A divulgação do material também deve
ser frisada como contribuição científica. Marcos Olender aproveitou o tema
para destacar a importância das universidades públicas na produção de
conhecimento. A ação seguiu para votação. Sobre a ação ''Arte por toda
a casa - Este Património também é seu'', para Robson Almeida, a ação
enfoca a preservação da memória do Legislativo Federal, promovendo
diversos encontros e oficinas e demonstrando a capacidade de articular
distintos públicos. Claudia Carvalho afirmou que a proposta lida com um
património diversificado que implica o envolvimento de distintos
segmentos dos servidores públicos. A ação seguiu para votação. A
respeito do ''Centro Cultural da UFRGS, restauração do antigo
Instituto de Química", Verá Lúcia destacou que o projeto, iniciado em
201 5, visa a recuperação de todos os edifícios históricos da universidade,
promovendo o senso de pertencimento e a valorização da instituição, por
meio da integração do espaço com a sociedade. Para Paulo Marins, a
ação pode ser tomada como exemplar para outras instituições
universitárias, destacando o papel de relevo das extensões universitárias
e que a ação abraçou distintos segmentos sociais. A ação seguiu para
votação. A respeito da proposta ''Fundação de arte de Ouro Preto/FAOP
- Cerca de cinquenta anos de formação profissional de
conservadores-restauradores prestando serviços à comunidade'',
Verá Lúcia considerou a ação de excelência, visando à capacitação
técnica na área da restauração, ainda pouco explorada no país. A
comunidade participou na seleção do acervo a ser restaurado, de modo
que a proposta promove a valorização e o afeto da comunidade local pelo
património. Robson Almeida destacou a trajetória histórica da FAOP, bem
como sua tradição e a ação de transformação social, que abrangem uma
atuação muito ampla. A ação seguiu para a próxima etapa avaliativa. A
seguir foi apresentada a proposta ''Indicação Geográfica Vale das Uvas
Goethe-SC'', Andrey considerou que a proposta não explicita se é uma
ação de património material ou imaterial, o que torna a ação bem
interessante. A proposta consiste em um conjunto de ações bem
integradas que se amparam no fortalecimento dos vínculos da população
com o território e na valorização dos produtos locais. Embora o material
audiovisual apresentado não seja considerado de qualidade, a ação tem
potencialidades e, por isso, o jurado recomendou a ação. Para Andréia
Moassab, o material para a avaliação foi apresentado de forma confusa. A
dificuldade em delimitar as fronteiras entre património material e imaterial
transpareceu, para a jurada, como uma falha na identificação da própria
concepção do que é património aos proponentes da ação. A falta de
registro acerca da diversidade étnica e identitária da região na proposta



pode ser apontada como um dos aspectos negativos da ação. Apesar das
limitações, com uma recomendação e um parecer desfavorável a ação
seguiu para a votação. O "Projeto Pinte seu Património'' foi apresentado
por Andrey Rosenthal como uma proposta bem desenvolvida, contando
com a colaboração da comunidade local e garantindo a preservação do
património em Olinda. O jurado afirmou que a questão é apresentada de
forma inovadora, pois há toda uma especificidade na metodologia com
relação à escolha das cores e pigmentos selecionados. Para Marcos
Olender, a açáo tem valor específico, pois dentre as demais ações
julgadas nenhuma apresentou dimensão tão plural a partir da gestão
pública, acrescentando o caráter inédito e singular na forma como a ação
é realizada. Entre os fatores que podem ser sublinhados, foram apontados
a parceria efetiva e sistemática com os moradores a partir de trabalhos
com técnicas e saberes tradicionais, bem como a união do saber fazer o
património com a noção ampliada de património cultural. As juradas
Andréia Moassab e Cada Mana reforçaram os apontamentos de Ofender,
com especial atenção para a parceria com o Patronato e a capacitação de
reeducandos do sistema prisional e a ação seguiu para votação. Na
votação em segundo turno, com 1 1 votos, foi ganhadora da Categoria l,
Segmento l o "Projeto pinte seu Património"

Marcelo Bruto elencou, então os vencedores da 32' edição do PMRF. Na
Categoria 1, Segmento l: "Projeto pinte seu Património''l Categoria l,
segmento 2: "Rolé Carioca"l Categoria 1, segmento 3: "Milonga -
repensando critérios de tombamento de terreiros"l Categoria l,
segmento 4: "Mina do Veloso"l Categoria 11, segmento l: "Feira Nacional
de Negócios e Artesanato -- FENEARTE"l Categoria 11, segmento 2
"Feira de trocas de sementes e mudas tradicionais das comunidades
quilombolas do Vale do Ribeira"l Categoria 11, segmento 3: "Inventário
Participativo dos Engenhos de Farinha do Litoral Catarinense",
Categoria 11, segmento 4: ''Tecendo memórias, contos e cantos -
Registro de histórias de tradição oral dos italianos do Rio Grande do
Sul". Finalmente, a Comissão Nacional, após breve consenso de que
poderiam ser indicadas 5 Menções honrosas, iniciou um procedimento de
votação e definiu as ações agraciadas, que foram: "Plano de Salvaguarda
das Matrizes do Samba no Rio de Janeiro -- RJ"; "Arqueologia nas
escolas: História da Amazânia - PA": "ltukeovo Terênoe - MS'';

"Centro Cultural da UFRGS -- RS'' e a ação "12 anos de Salvaguarda
do Tambor de Crioula Arte Nossa do Maranhão -- MA''. Finalmente,
após agradecer o trabalho da comissão executiva do Prêmio, da relatoria,
Marcelo Bruto abriu a palavra para que os jurados fizessem breves
considerações sobre o processo de avaliação e as sugestões para seu
aperfeiçoamento, que foram registradas para serem incorporadas no
processo de trabalho da Coordenação de Cooperação-Nacional,
COGECON/DECOF/IPHAN, como coordenadora do processo de
premiaçao.



Sr. Marcelo Brito agradeceu a presença de todos e, nada mais havendo a ser
tratado, encerrou os trabalhos agradecendo a toda a Comissão por sua
colaboração e a presente ata foi lavrada por Marília Amaral, Bruna da Salva
Forreira Q Márcia Cristina Pacato Fonseca Almeida. assinada pelo Díretor do
Departamento de Cooperação e Fomento, que a presidiu e por todos os
membros presentes da Comissão Nacional do Prêmio Rodrigo Meio Franco de
Andrade 201 9
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