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Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. 

Por outro lado, ninguém amadurece de repente, aos vinte e cinco anos. 

A gente vai amadurecendo todo dia ou não. 

A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. 

Paulo Freire 
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BOAS-VINDAS 

 

Manuel Castells já falava da sociedade em rede desde os anos 90, quando escreveu seu livro com 
esse título. Desde então, a interconexão em rede da sociedade só se amplificou, em todos os 
sentidos. 

Hoje estamos aqui nesse seminário pensado para ser realizado presencialmente, da maneira 
tradicional, mas executado de maneira on line, em rede, interligados que estamos em qualquer lugar 
do mundo e assim, mesmo distantes, estamos cada vez mais próximos. Penso que de nenhum modo 
o evento será prejudicado pela ausência da proximidade física, ao contrário, permitirá que mesmo 
os mais distantes colegas participem, até aqueles que não participariam devido a essa distância. Só 
teremos que ter um pouco mais de paciência e dispor de um pouco mais de tempo pois a experiência 
dos eventos realizados de maneira remota demonstra que acabam sendo mais morosos. 

A ideia é discutirmos um pouco dos resultados obtidos com a Rede de Patrimônio iniciada em Santa 
Catarina em 2018, que consideramos ter sido um exemplo de sucesso, pois conseguimos aderência 
de diversos municípios, muitas ações excelentes foram realizadas e hoje, mesmo algumas cidades 
que não se inscreveram inicialmente na Rede, estão aqui conosco participando e apresentando suas 
ações de educação patrimonial, o que atesta a relevância do tema. 

Em todo lugar há patrimônio, há cultura, mesmo que não haja reconhecimento, chancela dos 
mesmos pelo poder público. O patrimônio cultural não existe somente quando reconhecido, ele 
sempre estará lá, se assim for compreendido pela comunidade local, pela sociedade no qual ele é 
representativo. As pessoas identificam seus patrimônios, e estes só fazem sentido se por elas 
reconhecidos.  

A educação patrimonial auxilia nesse processo de reconhecimento, desperta o olhar, apura o 
sentimento. Ela é o primeiro passo para a compreensão e valorização daquilo que nos identifica, e, 
em geral, na mesma proporção em que nos identificamos com algo, o valorizamos e queremos 
preservá-lo. Assim nasce o desejo de mantermos para as próximas gerações o patrimônio que nos 
une, que nos acolhe e que acolhemos. Planta-se a semente que reverberará e gerará cidadão mais 
engajados com o tema da preservação, traz-se a sociedade civil para mais perto do poder público, 
vez que unidos com o mesmo objetivo. Por isso a educação patrimonial é tão importante. 

Bom evento a todos! Espero que seja o primeiro de muitos! 

 

 

Liliane Janine Nizzola 
Superintendente IPHAN Santa Catarina 
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO IPHAN 

 

A partir do princípio que a efetividade de uma política pública se relaciona, diretamente, à 
capacidade de a sociedade participar, decidir e avaliar ações e serviços prestados por ela, constitui-
se estratégia essencial e prioritária nesse campo de atuação fomentar e reconhecer a Educação 
Patrimonial como um processo permanente para obtenção dessa abordagem dialógica e de 
construção coletiva das políticas de identificação, proteção, apropriação e valorização do 
patrimônio cultural. 

A perspectiva é de somar esforços para que a Educação Patrimonial conquiste maior inserção na 
formação escolar, no cotidiano das comunidades, nas instâncias de decisão – colegiados, conselhos 
e comitês – e, consequentemente, na postura e espaços das respectivas instituições gestoras. Trata-
se de identificar a Educação Patrimonial como tema transversal a todo o processo de preservação e 
valorização do patrimônio cultural. Isso quer dizer que, desde o momento da identificação do 
patrimônio cultural em um território, processos dialógicos sobre o conhecimento desse patrimônio 
precisam se fazer presentes. Hoje, o IPHAN defende  que: 

(...)  a Educação Patrimonial constitui-se de todos os processos educativos formais 
e não formais que têm como foco o Patrimônio Cultural, apropriado socialmente 
como recurso para a compreensão sócio-histórica das referências culturais em todas 
as suas manifestações, a fim de colaborar para seu reconhecimento, sua valorização 
e preservação. Considera ainda que os processos educativos devem primar pela 
construção coletiva e democrática do conhecimento, por meio do diálogo 
permanente entre os agentes culturais e sociais e pela participação efetiva das 
comunidades detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem 
diversas noções de Patrimônio Cultural.1  

Nesse sentido, é importante recorrer a um importante marco legal do campo: a Portaria Iphan nº 
1372 que estabelece diretrizes de Educação Patrimonial no âmbito do Iphan e das Casas do 
Patrimônio e que tem como objetivo instituir um conjunto de marcos referenciais para a Educação 
Patrimonial enquanto prática transversal aos processos de preservação e valorização do patrimônio 
cultural no âmbito do Iphan. 

É importante destacar a atenção ao Artigo 3º da referida Portaria, que identifica alguns princípios 
fundamentais para o trabalho educativo entre os quais, incentivar a participação social na 
formulação, implementação e execução das ações educativas, de modo a estimular o protagonismo 
dos diferentes grupos sociais; integrar as práticas educativas ao cotidiano, associando os bens 
culturais aos espaços de vida das pessoas; valorizar o território como espaço educativo, passível de 
leituras e interpretações por meio de múltiplas estratégias educacionais; favorecer as relações de 
afetividade e estima inerentes à valorização e preservação do patrimônio cultural. 

                                                           
1
 IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Educação Patrimonial: histórico, conceitos e 

processos. Brasília, 2014. 
2
 ___________. Portaria 137, de 28 de abril de 2016. Estabelece diretrizes de Educação Patrimonial no âmbito do 

Iphan e das Casas do Patrimônio. Diário Oficial da União, Poder Executivo, 29 abr.2016, sec. 1, n.81, p. 06. 
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Assim, tais princípios contribuem para a multivocalidade das narrativas sobre o patrimônio 
mostrando que não há sentido em produções de conhecimento sobre referências culturais que não 
levem em consideração a significação afetiva e de memória coletiva de quem utiliza o território 
como espaço de vida e, portanto, como seu estimado jeito de ser e estar no mundo. 

As ações educativas devem, portanto, contemplar os princípios de uma educação dialógica e 
democrática, onde o processo de preservação do patrimônio cultural deve ser protagonizado por 
todos. Assim, necessitam ser construídas em conjunto com os grupos sociais que vivem nos 
territórios, visando proporcionar elementos para que  possam atuar efetivamente na proteção, 
preservação e valorização do patrimônio cultural. 

Em 2018, a Superintendência do Iphan em Santa Catarina realizou uma chamada pública para 
formalizar a “Rede Casas do Patrimônio Santa Catarina” por meio de Acordos de Cooperação 
Técnica com os proponentes. Foi uma excelente iniciativa que permitiu a manutenção de contatos, 
propostas e ações entre as instituições participantes e possibilitou a manutenção e ampliação de 
processos educativos de preservação e valorização do patrimônio cultural no estado.   

Nesse sentido, ao firmar a importância da atuação em rede com processos dialógicos, o Iphan - SC 
mostra, na prática, o exercício dos princípios presentes na Portaria Iphan 137. Agora, o Seminário 
Virtual Rede Patrimônio Cultural de Santa Catarina possibilita a reunião de pessoas que fizeram e 
fazem, dessas ações de educação patrimonial, caminhos potentes e significativos para a conquista 
do direito à memória e ao patrimônio de todos os grupos formadores da sociedade brasileira. 

Bom seminário! Muito afeto! 

 

 

Sônia Rampim Florêncio 
Chefe Núcleo de Educação Patrimonial do IPHAN 
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REDE E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

Como somos uma instituição que trabalha com memória, começarei minha fala fazendo um 
pequeno retrospecto do caminho que percorremos até a realização do Chamamento Público que 
originou a constituição formal da Rede Patrimônio Cultural Santa Catarina. 

Há 10 anos quando me tornei servidora do Iphan, na superintendência do Pará, minha primeira 
demanda foi criar uma Casa do Patrimônio. O conceito das Casas do Patrimônio, que a priori me 
lembrou a Esquina do Patrimônio e o Canto do Patrimônio3, outros projetos realizados pelo Iphan 
em anos anteriores, se distanciava desses em alguns aspectos, porém como por hábito sempre 
lembramos dos bens materiais, a ideia era restaurar um Palacete bem lindo e instalar nele uma Casa 
do Patrimônio. 

Percebam que aqui estou destacando uma questão muito importante, precisamos sempre estar 
atentos ao trazer ideias “novas” que no decorrer da realização nos levarão por caminhos antigos. 

Voltando a Casa do Patrimônio, no decorrer da implantação dessa ação no Pará, nos distanciamos 
cada vez mais do aspecto físico de uma casa e nos aproximamos cada vez mais do sentido de um lar 
do patrimônio, buscando o cerne do conceito construído de forma dialógica pela CEDUC/IPHAN4. 
Então, desenvolvemos ações na área da educação patrimonial com inúmeros parceiros dentro e fora 
de um Acordo de Cooperação Técnica. 

Percebam que aqui estou destacando que falamos de processos de educação nos quais o patrimônio 
cultural ou as referências culturais são um meio para vivenciarmos processos de educação 
emancipatória e autônoma, ou seja, os processos pedagógicos são importante per si e não são 
somente uma ferramenta para garantir a promoção, preservação e salvaguarda dos patrimônios 
chancelados pelo poder público. Essa reflexão é importante, pois evitará que, caso realizemos outro 
Chamamento Público, os parceiros voltem a questionar se o Acordo contempla apenas ações de 
educação patrimonial5. 

Aqui consideramos os processos pedagógicos essenciais e completos em si mesmos, então 
demandas referentes a tombamentos ou registros, por exemplo, podem ser inseridas como questões 
interdisciplinares, mas ações de educação patrimonial relacionadas especificamente com bens 
tombados ou registrados já são realizadas com maestria pelas áreas de patrimônio material e 

                                                           
3
 Para conhecer um pouco mais sobre os projetos do IPHAN Esquina e Canto do Patrimônio sugiro a dissertação de 

André Andrade, Da Esquina para o Canto: promover a “causa” e valorizar a “missão”. Política de difusão cultural no 
Iphan (1991-2005), 2014, disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Dissertacao_Andre_Luis_dos_Santos_Andrade.pdf 
4 Para conhecer um pouco mais sobre a Política Nacional de Educação Patrimonial, elaborada de forma dialógica pela 
CEDUC/IPHAN sugiro o livro Educação Patrimonial: histórico, conceitos e processos, disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br//publicacoes/lista?categoria=30&busca= 
5
 Para conhecer um pouco mais sobre o que não é educação patrimonial, sugiro um texto de Atila Tolentino, O que 

não é educação patrimonial: cinco falácias sobre seu conceito e sua prática, disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/caderno_tematico_educacao_patrimonial_05.pdf 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Dissertacao_Andre_Luis_dos_Santos_Andrade.pdf
http://portal.iphan.gov.br/publicacoes/lista?categoria=30&busca=
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/caderno_tematico_educacao_patrimonial_05.pdf
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imaterial do Iphan, é por meio delas que os interessados conseguirão acessar de forma mais ágil 
essas políticas públicas. 

Neste contexto, em 2018, ao pensarmos nas articulações de processos educativos em Santa 
Catarina, decidimos realizar como projeto piloto um Chamamento Publico para formalização da 
“Rede Casas do Patrimônio Santa Catarina”. Na época se começou a questionar internamente no 
Iphan o uso do termo “Casa”, então como desejávamos dar continuidade em nossas ações alteramos 
o nome para “Rede Patrimônio Cultural Santa Catarina”, como desde o início das ações percebemos 
que esse nome gerou dúvidas quanto aos nossos objetivos e ansiedade por ações de registro ou 
tombamento, se realizarmos outro Chamamento Público, provavelmente iremos alterar o nome para 
“Rede Educação Patrimonial Santa Catarina”. 

Mas, cientes que já realizamos ações com diversos parceiros e que Rede conceitualmente não 
necessita de formalização para existir, por que optamos por Chamamento Público e Acordo de 
Cooperação Técnica? 

O Chamamento Público é um dos instrumentos úteis para realizarmos nossas ações com legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, possibilitando aos cidadãos interessados 
transparência sobre como acessar as políticas públicas do Iphan Santa Catarina na área de educação 
patrimonial. 

Os Acordos de Cooperação Técnica nos auxiliam calibrar as expectativas nossas e dos nossos 
parceiros, identificando responsáveis e elencando metas, assim como nos auxilia a organizar nossas 
agendas para tentar atender as demandas de forma justa e assertiva. 

Então, após essa contextualização, chegamos ao Seminário Virtual Rede Patrimônio Cultural Santa 
Catarina, momento de compartilharmos experiências, ouvirmos, falarmos, conhecermos ações que 
acontecem em vários pontos de nosso estado, nos inspirarmos e também refletirmos sobre as 
potencialidades e desafios de atuar em rede e de realizar ações na área do patrimônio cultural. 
Assim, olhando para o que já fizemos podemos planejar com mais objetividade ações futuras. 

 

Carla Ferreira Cruz 

Educadora IPHAN Santa Catarina 
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REDE PATRIMÔNIO CULTURAL SANTA CATARINA 

O objetivo da Rede Patrimônio Cultural Santa Catarina é articular uma rede de parceiros 
interessados em realizar ações educativas na área do patrimônio cultural. Com a formalização 
dessas parcerias se pretende tanto otimizar o planejamento das ações a serem realizadas, como 
proporcionar a todos os envolvidos um processo pedagógico continuado, no qual se exercite a 
atuação em grupo, o planejamento em médio prazo, o encadeamento de ações não pontuais e o 
fortalecimento da visão sistêmica da preservação e salvaguarda do patrimônio cultural e das 
referências culturais. 

A articulação e a formalização da "Rede Patrimônio Cultural Santa Catarina", buscou firmar 
Acordos de Cooperação Técnica (ACT’s), não orçamentários, com parceiros interessados em 
construir e desenvolver processos educativos em conjunto com o IPHAN/SC. 

O Chamamento Público nº 01/2018 foi publicado em 25 de abril de 2018. A reunião da comissão de 
avaliação foi realizada no dia 26 de julho de 2018. Recebemos 09 propostas, todas foram acolhidas, 
todas com a necessidade de realização de reunião individual com cada proponente para alinhamento 
do cronograma, com objetivo de fortalecer o diálogo e afinar as expectativas com as possibilidades 
tanto do IPHAN/SC quanto do proponente, essas reuniões foram realizadas em agosto de 2018. 

A fim de fortalecer a articulação em rede tanto com os parceiros externos quanto com os internos, 
os Escritórios Técnicos do IPHAN em Santa Catarina (Laguna, Pomerode e são Francisco do Sul) 
foram envolvidos desde o início do planejamento do Chamamento Público, assim como também 
nas reuniões de definição de Plano de Trabalho junto aos proponentes. 

Os proponentes que assinam os Acordos de Cooperação Técnica (2018-2020) foram: 

 Florianópolis | Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo (CEPAGRO) 
 Siderópolis | Prefeitura Municipal de Siderópolis 
 Blumenau | Fundação Cultural de Blumenau 
 Itajaí | Fundação Genésio Miranda Lins 
 Araquari | Fundação Municipal de Cultura de Araquari 
 Itaiópolis | Secretaria de Indústria Comércio, Cultura e Turismo de Itaiópolis 

As ações previstas nos Planos de Trabalho envolvem mesas redondas e reuniões de orientação 
técnica (com temas considerados prioritários pelos proponentes); inventário participativo (por meio 
de parceria com secretarias municipais de educação); produção de livretos sobre patrimônio cultural 
e um seminário.  
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SEMINÁRIO VIRTUAL 

REDE PATRIMÔNIO CULTURAL SANTA CATARINA 

Horário do evento: 30 de julho de 2020 | 14h às 18h  

Objetivos do evento: Compartilhar resultados do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) “Rede 
Patrimônio Cultural Santa Catarina”, a avaliação conjunta das experiências vivenciadas no âmbito 
do Acordo e a reflexão conjunta sobre a viabilidade de realização de novo Chamamento Público. 
Pensamos nossa Rede para além dos parceiros que formalmente compõem o ACT, então também 
será realizado o compartilhamento de experiências realizadas em Santa Catarina na área do 
patrimônio cultural por agentes sociais que não compõem formalmente o ACT. 

Reuniões pré-evento: Foram realizadas reuniões com os palestrantes a fim de compartilhar ideias e 
amadurecer a sistemática de realização do seminário virtual. 

As ações/projetos: As ações apresentadas durante o evento são realizadas pelo IPHAN/SC, por 
integrantes da Rede Patrimônio Cultural Santa Catarina e por agentes sociais que atuam na área do 
patrimônio cultural, a participação destes foi proporcionada no início das inscrições no seminário, 
os inscritos interessados em apresentar suas ações indicaram essa informação no momento da 
inscrição, após o preenchimento de todas as vagas essa opção foi retirada do formulário de inscrição 
no evento, a partir desse momento só foi possível se inscrever como ouvinte no seminário. 

Multiplicidade de olhares: Como em uma sala de aula mista, o seminário virtual busca 
proporcionar aos participantes a oportunidade de conhecer ações/projetos realizados em diferentes 
regiões geográficas de Santa Catarina, cada um possui especificidades relacionadas ao tempo de 
existência, público, modo de realização, etc, assim como os agentes realizadores são múltiplos: 
sociedade civil organizada, órgãos públicos, instituições de ensino superior. Então, os participantes 
poderão realizar o exercício de sentir as aproximações e distanciamento em relação as 
ações/projetos, mesmo que todos tenham como fio condutor o patrimônio cultural. Assim como, 
tanto os palestrantes como os participantes poderão estabelecer diálogos pós-evento tanto por 
identificação por temáticas abordadas quanto por proximidade geográfica, talvez outras conexões e 
redes se mobilizem e nasçam a partir desses encontros. 

Sistemática das falas: Cada convidado (a) terá em torno de 10 minutos (tempo máximo) para 
compartilhar suas experiências. Solicitamos que não sejam usadas apresentações, o objetivo é tornar 
o evento dinâmico, fluido e leve para a rede. Sugerimos que a fala aborde: o que é a ação/projeto de 
educação patrimonial que você/sua instituição realiza?; quem são os parceiros?; quais as principais 
potências dele e quais os principais desafios?; por que ele é inspirador? 

Debate: Durante o evento, as perguntas e comentários devem ser enviados pelo chat e serão lidos 
em blocos no final das falas dos (as) convidados (as). Solicitamos que as perguntas e comentários 
sejam sucintos e que os (as) convidados (as) também respondam de forma objetiva, assim 
tentaremos garantir momentos de fala para todas (as). 

Livreto com resumos: Considerando a importância de guardarmos a memória das ações 
apresentadas e a possibilidade de outros elos se conectarem pela afinidade de ações realizadas ou 
proximidade geográfica, convidamos os palestrantes a enviarem um resumo sobre a ação e algumas 
fotos. Esse material foi organizado neste livreto, nele também incluímos os e-mails e sites para 
acessar e conhecer um pouco mais as ações apresentadas.  
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PROGRAMAÇÃO 

 

- Boas-vindas (Liliane Nizzola - Arquiteta e Urbanista e Superintendente IPHAN Santa Catarina) 
- Educação Patrimonial no IPHAN (Sônia Florêncio – Socióloga e Chefe Núcleo de Educação 
Patrimonial do IPHAN) 
- O percurso da Rede (Carla Cruz - Educadora IPHAN Santa Catarina) 
- Compartilhando de experiências | Parceiros Rede Patrimônio Cultural Santa Catarina 

 Livretos Rede (Regina Weissheimer – Arquiteta e Urbanista IPHAN Santa Catarina) 
 Ações Rede Catarinense de Engenhos de Farinha (Giselle Miotto – Educadora do Campo 

CEPAGRO/UFSC) 
 Ações em processos de construção coletiva: salvaguarda da Capoeira e oficinas sobre 

inventário participativo em Governador Celso Ramos (Lucas Cimbaluk - Antropólogo 
IPHAN Santa Catarina) 

 Ações Região da Imigração (Marco Gabriel – Arquiteto e Urbanista e Ex-Chefe 
ETEC/IPHAN da Região da Imigração Pomerode) 

 Ações Região da Imigração (Suellen Artuso - Arquiteta e Urbanista e Chefe Substituta 
ETEC/IPHAN da Região da Imigração Pomerode) 

 Ações Blumenau (Rodrigo Ramos - Presidente Fundação Municipal de Cultura de 
Blumenau) 

 Ações Itaiópolis (Raquel Zanelatto - Secretaria de Indústria Comércio, Cultura e Turismo 
de Itaiópolis) 

 Ações São Francisco do Sul (Yuri Batalha – Turismólogo ETEC/IPHAN São Francisco do 
Sul) 

 Ações Siderópolis (Suzana de Souza - Arquiteta e Urbanista e Consultora Prefeitura 
Municipal de Siderópolis) 

 Ações Laguna (Ana Paula Cittadin – Arquiteta e Urbanista e Chefe ETEC/IPHAN 
Laguna) 

- Compartilhando experiências | Agentes realizadores de ações na área do patrimônio cultural em 
Santa Catarina 

 Pé na estrada: programa de educação patrimonial na Escola Básica Municipal Santa 
Terezinha, Xaxim (SC) (Valdirene Chitolina – Historiadora, Professora Rede Municipal de 
Ensino de Xaxim e Doutoranda UPF) 

 Boto Parade Laguna (Patrimônio Cultural, Arte e Inovação) (Wellington Linhares Martins 
- Vanguarda Patrimônio Cultural e Inovação) 

 Filme A linha invisível (Rosane Luchtenberg - Instituto Boimamão Preservação e Fomento 
da Cultura) 

 Entre Serras e Vales: os Caminhos Tropeiros no Território Geoparque Cânions do Sul 
(Renata Carreira Corvino - Secretaria Municipal de Cultura de Praia Grande/SC) 

 Grupo Catumbi e Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Itapocu (Aldair Nascimento 

Carvalho - Secretaria Municipal de Educação de Araquari) 
 Projeto Educacional Pedra dos Quatro Furos (Leandro De Paula Neto - IRATU - Instituto 

Raízes do Turismo) 
 Projetos de educação das fortalezas da llha de Santa Catarina (Dalânea Cristina Flôr – 

Universidade Federal de Santa Catarina) 
 Ações Ilha do Campeche (Andy Schmidt – Instituto Ilha do Campeche) 

- Debate 
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Onde acontecem as ações/projetos?  

 

  

Florianópolis 

Laguna 

Pomerode 

Araquari 

Siderópolis 

Itaiópolis 

São Francisco do Sul 

Blumenau 

Itajaí 
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AÇÕES REDE CATARINENSE DE ENGENHOS DE FARINHA 

Contato: CEPAGRO/UFSC 

E-mail: engenhosdefarinha@gmail.com; cepagro@cepagro.org.br  
Site: https://cepagroagroecologia.wordpress.com/ponto-de-cultura-engenhos-de-farinha/ 

O inventário está disponível aqui: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5088 

Resumo: 

O fruto do ACT com IPHAN proporcionou o diálogo para a construção da metodologia das oficinas 
de educação patrimonial na Rede Catarinense dos Engenhos de Farinha, com o propósito de 
construir o inventário participativo dos bens culturais relacionados aos engenhos. Como algo 
orgânico e vivo, a metodologia se transformava em cada oficina e foi possível perpassar por 
diversas abordagens. As oficinas foram realizadas com a soma dos recursos da Secretaria de Estado 
do Turismo, Cultura e Esporte (SOL) pelo chamamento público 2016/01 e da Fundação Catarinense 
de Cultura, através do Prêmio Elisabete Anderle 2017. 

Coordenada pelas professoras Caroline Celle Waltrick (Artes), Josiane Mendes Bezerra (Turismo) e 
Maria José (História). Quatro turmas do 2º ano do Ensino Médio participaram da pesquisa, que 
passou por 4 engenhos da região, gerando músicas, pinturas e 2 mini-documentários, que foram 
apresentados na “Noite dos Engenhos”. Na foto, homenagem às Mestras e Mestres. 

Seminário “Engenho é Patrimônio”, com a devolutiva das oficinas de educação patrimonial. 
Seminário ocorreu em dois dias, onde o primeiro tivemos a presença das famílias dos engenhos dos 
municípios de Bombinhas, Angelina, Garopaba, Florianópolis e Imbituba como forma de 
celebração e no segundo em formato de seminário aberto ao público. 

Alguns exemplos das abordagens estão registrados nas fotos a seguir: 

Mapeamento participativo dos engenhos vivos, caminhos e roças que resultou na publicação do Mapa Cultural 
dos Engenhos de Farinha 

 
Foto: Oficina Florianópolis - Sertão do Ribeirão Acervo CEPAGRO/UFSC 

mailto:engenhosdefarinha@gmail.com
mailto:cepagro@cepagro.org.br
https://cepagroagroecologia.wordpress.com/ponto-de-cultura-engenhos-de-farinha/
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5088
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Levantamento dos bens culturais relacionados aos engenhos de farinha 

 
Foto: Oficina Imbituba - ACORDI Acervo CEPAGRO/UFSC 

 
Evento “Noites de Engenho” 

 
Foto: Bombinhas Acervo CEPAGRO/UFSC 

 
Mapeamento in loco dos engenhos ativos 

 
Foto: Garopaba Acervo CEPAGRO/UFSC 

 
Seminário “Engenho é patrimônio” 

 
Foto: Florianópolis Acervo CEPAGRO/UFSC 
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AÇÕES EM PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO COLETIVA: SALVAGUARDA DA 

CAPOEIRA E OFICINAS SOBRE INVENTÁRIO PARTICIPATIVO EM 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 

Contato: Lucas Cimbaluk - Antropólogo IPHAN Santa Catarina 

E-mail: lucas.cimbaluk@iphan.gov.br  

Resumo: 

Tendo como princípios básicos tanto na política de Registro de Patrimônio Cultural Imaterial 
Nacional como na Educação Patrimonial no âmbito nacional processos participativos e 
democráticos, no IPHAN em Santa Catarina destacamos algumas ações que vêm sendo 
desenvolvidas nos últimos anos e que apresentam potencialidades no sentido da construção de 
processos educativos compartilhados. 

Trataremos de um lado da salvaguarda do Ofício dos Mestres e da Roda de Capoeira, bens inscritos 
desde 2008 nos livros de saberes e de formas de expressão do Patrimônio Cultural Imaterial 
nacional. Sua salvaguarda em âmbito estadual é conduzida com o Colegiado de Mestres para a 
Salvaguarda da Capoeira de Santa Catarina organizado entre os detentores para este fim. De outro, 
abordaremos a experiência de educação patrimonial realizada em 2019 em oficina com professores 
da rede municipal de ensino de Governador Celso Ramos, município parceiro nas ações da 
candidatura de fortalezas brasileiras a Patrimônio Mundial. 

Oficina de Inventários Participativos – Governador Celso Ramos, 2019 

 
Foto: Rafael Festa 

mailto:lucas.cimbaluk@iphan.gov.br
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Atividade durante Oficina de Inventários Participativos – Governador Celso Ramos, 2019 

 
Foto: Rafael Festa 

Evento de Intercâmbio de Experiências de Salvaguarda da Capoeira organizado em parceria com Colegiado de 
Mestres para Salvaguarda da Capoeira em Santa Catarina e apoio da Prefeitura Municipal – Itajaí, 2019 

 
Foto: Lucas Cimbaluk 

Uma das atividades educativas realizadas durante o evento pelos convidados – Itajaí, 2019 

 
Foto: Lucas Cimbaluk 
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AÇÕES REGIÃO DA IMIGRAÇÃO 

Contato: Marco Gabriel – Arquiteto e Urbanista e Ex-Chefe ETEC/IPHAN da Região da Imigração 
Pomerode 

E-mail: marcoamgabriel@hotmail.com  

Resumo: 

Do estabelecimento da sede física à revisão das portarias 69/2013 e 70/2013, o trabalho de educação 
patrimonial do ETEC da Imigração de 2017 à 2019 focou seus esforços de educação patrimonial 
nos profissionais arquitetos e engenheiros de Pomerode, Jaraguá do Sul e Vale do Itajaí em geral, 
numa série de encontros, reuniões e palestras dedicadas a dirimir duvidas e problemas de 
comunicação entre o IPHAN, Prefeituras, comunidade, instituições de ensino e entidades de classe. 
O fortalecimento de comunicação com a comunidade se estabeleceu através da parceria do IPHAN 
com o Rotary Jaraguá do Sul através do NRDC Rio da Luz, que se transformou num canal direto de 
comunicação entre IPHAN e detentores na forma de mediador e moderador.  

O período ainda foi marcado pelo projeto de Requalificação do Patrimônio Cultural da Imigração 
em Pomerode/SC (parceria entre IPHAN, Pomerode e a FURB), em que se propôs ao mesmo tempo 
produzir documentação de estado de conservação e restauração do grande conjunto de arquitetura 
enxaimel da cidade e formar mão de obra capaz de realizar tal serviço pela comunidade. No 
programa, quatro alunos de arquitetura e um de engenharia receberam bolsa para auxiliar no 
desenvolvimento dos projetos e levantamentos e, ao mesmo tempo, aprender as especificidades de 
restaurar tais edificações para que futuramente possam oferecer o serviço profissional na região. 

Lançamento do projeto de requalificação do Patrimônio Cultural da Imigração em Pomerode/SC (Outubro/2018) 

 
Foto: Acervo Marco Gabriel 

mailto:marcoamgabriel@hotmail.com


 
 

20 
 

Palestra sobre as possibilidades e perspectivas do Conjunto Rural do Rio da Luz na associação de engenheiros e 
arquitetos de Jaraguá do Sul (Agosto/2018) 

 
Foto: Acervo Marco Gabriel 

 
Palestra sobre patrimônio + turismo em Timbó no Segundo Seminário de Patrimônio + Turismo do Vale Europeu 

(Julho de 2019) 

 
Foto: Acervo Marco Gabriel 

 
Projeto de Requalificação em Pomerode em ação (abril de 2019) 

 
Foto: Acervo Marco Gabriel 
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AÇÕES REGIÃO DA IMIGRAÇÃO 

Contato: Suelen Artuso - Arquiteta e Urbanista e Chefe Substituta ETEC/IPHAN da Região da 
Imigração Pomerode 

E-mail: etec.pomerode@iphan.gov.br  

Resumo: 

Desafios e atuação do ETEC nas cidades da região em ações de assessoria e de educação 
patrimonial. Obras realizadas nos últimos anos, adaptações, seus atuais usos e como essas 
impactaram a relação da comunidade com os bens de valor histórico e cultural. Processo de 
aceitação e percepção do valor e do potencial turístico e econômico do patrimônio pela comunidade 
da região da imigração. 

Sítio Tribess 

 
Foto: Acervo IPHAN SC 

 
Casa do Professor / Escola Urbana Timbó 

 
Foto: Acervo IPHAN SC 

 

mailto:etec.pomerode@iphan.gov.br
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Escritório Técnico Pomerode 

 
Foto: Acervo IPHAN SC 

 
Cartilha Região de Imigração 

 
Foto: Acervo IPHAN SC 
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AÇÕES BLUMENAU 

Contato: Rodrigo Ramos – Presidente Fundação Municipal de Cultura de Blumenau 

E-mail: gerenciamab@fcblu.com.br  e presidencia@fcblu.com.br  

Resumo: 

A Fundação Municipal de Cultura de Blumenau integra a Rede Patrimônio Cultural Santa Catarina 
e desenvolveu livreto que será utilizado nas atividades de educação patrimonial nas escolas da rede 
municipal de ensino. 

Livreto elaborado pela Fundação Municipal de Cultura de Blumenau 

  
 

  

mailto:gerenciamab@fcblu.com.br
mailto:presidencia@fcblu.com.br
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AÇÕES ITAIÓPOLIS 

Contato: Raquel Zanelatto - Secretaria de Indústria Comércio, Cultura e Turismo de Itaiópolis 

E-mail: zanelattoraquel@gmail.com   

Telefone: (47) 3652-2211 

Resumo: 

Itaiópolis possui bens móveis e um Núcleo Urbano – Alto Paraguaçu - tombado em 2007 pelo 
IPHAN.  

A necessidade de sensiblizar a população tornou-se cada vez mais urgente para o entendimento 
deste processo bem como para a socialização dos bens tombados. A partir dos tombamentos a Casa 
da Cultura de Itaiópolis sempre contou com a parceria do IPHAN/SC em ações que resultaram em 
eventos e atividades voltadas a Educação Patrimonial.  

O Acordo de Cooperação Técnica estabelecido entre a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, 
Cultura e Turismo de Itaiópolis e IPHAN através da Rede do Patrimônio Cultural de Santa Catarina, 
fortaleceu e reforçou a importância da continuidade das ações de educação patrimonial e resultou na 
organização dos levantamentos realizados ao longo do tempo, pelo Departamento de Cultura, para a 
publicação do Livreto “Itaiópolis – Mosaico Cultural” que será uma ferramenta de grande valia para 
a continuidade deste processo.  

O Livreto apresenta referências históricas e culturais do município de Itaiópolis que além da 
herança indígena e cabocla, preserva traços culturais eslavos provindos da imigração polonesa e 
ucraniana do final do século XIX e início do século XX formando um rico mosaico de diversidade 
histórica e cultural. 

AÇÕES EM REDE ORGANIZADAS E REALIZADAS PELA CASA DA CULTURA 

 Seminário de Educação Patrimonial - Uma Ação Pedagógica Voltada aos Bens Culturais De Itaiópolis: 
Oficinas e seminário organizado em 2006, anterior ao tombamento, envolvendo a comunidade de Alto 
Paraguaçu, alunos e professores da rede ensino com o objetivo de apresentar o patrimônio de Itaiópolis e 
socializar o levantamento arquitetônico e das pinturas murais realizado pelos alunos do Curso Técnico de 
Conservação e Restauração em Pintura Mural. 

 Seminário de Educação Patrimonial – Arquitetando Minha Cidade: Oficinas e seminário organizado em 
2014 envolvendo alunos e professores da rede ensino com o objetivo de trabalhar a interdisciplinaridade, 
com o uso da escala, do desenho e construção de maquetes de edificações contidas no levantamento 
arquitetônico realizado pelos alunos do Curso Técnico de Conservação e Restauração em Pintura Mural e 
lançamento do Livro “A Arte Eslava de Itaiópolis” realização PROMOART - IPHAN. 

 Oficina de Educação Patrimonial - Patrimônio Material e Imaterial “Diferentes Olhares Para o Patrimônio 
Cultural de Itaiópolis”  

 Oficinas organizadas em 2016 envolvendo a rede de ensino e Secretaria Municipal de Assistência Social 
– CRAS com o objetivo de apresentar em oficina a linguagem da fotografia, do desenho e do mosaico 
tendo como referência a paisagem cultural de Itaiópolis e seus detalhes arquitetônicos. 

 Oficina de mosaico, desenho e fotografia 

mailto:zanelattoraquel@gmail.com
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 Ação de implantação do Roteiro Turismo Pedagógico nos espaços históricos e propriedades rurais e 
agricultura familiar, desde 2016. Agentes envolvidos: Casa da Cultura – IPHAN – Associação Cultural 
Polonesa - Epagri – Departamento e Conselho Municipal de Turismo. 

 Ação Projeto Conectando os Saberes da Secretaria Municipal de Educação/Senac e Associação Cultural 
Polonesa, em 2017. Capacitação de professores com oficinas, passeios e vivências para desenvolverem 
ações em sala de aula voltadas ao reconhecimento e valorização do patrimônio histórico e cultural. 

 Ação História e Cultura do Município – CENTENÁRIO DE ITAIÓPOLIS com a Secretaria Municipal de 
Educação e Casa da Cultura visando o reconhecimento da – em 2018.  Professores e alunos das Unidades 
Escolares de Educação Infantil visitam espaços culturais, edificações históricos, distritos e bairros, 
propriedades rurais e urbanas identificando os aspectos da história e cultura de Itaiópolis. As Unidades 
Escolares convidam artistas, artesãos, avós e mães, associações culturais para socializar seus saberes e 
desenvolver atividades com as crianças experimentando e vivenciando suas experiências. 

 Ação de Exposições visando o resgate cultural com visita monitorada e participação do artista/artesão 
para alunos da rede escolar, parcerias com Centro de Recepção de Visitantes e artesão e artista local. 
Realizada em 2015, 2016, 2017. 

 Exposição: Seu Zé do Balaio - Mandalas de Maurício Linécia - Contação de História de Sueli Caetado – 
Personagens e Lendas Polonesas de Izabella Tureck. 

 Ação para fortalecer a identidade cultural e o sentimento de pertença com a realização de oficina para a 
confecção de painel em mosaico com temática cultural com alunos Escola Amandus Bauer em Distrito de 
Iracema colonizado por imigrantes ucranianos. Início em 2017 e instalado em 2020. 

 Ação de apresentação da proposta do Inventário Participativo – Parceria com a Secretaria de Educação e 
IPHAN, com o objetivo de proporcionar aos participantes momentos de imersão e reflexão sobre 
conceitos relacionados a patrimônio cultural, pertencimento e identidade, em 2017. 

 Ação de apoio e participação na organização da captação das imagens para o Livro Fotográfico Eslavos 
de Lucena de Evandro Martin da Empresa Sync Cultural, 2018. 

 Lançamento da Exposição na Praça Brasil. 
 Ação de apoio na realização do Ciclo de Palestras Cultura Eslava e nas gravações para o projeto  do 

documentário "COLÔNIA LUCENA A Saga dos Imigrantes Eslavos" classificado no Prêmio Catarinense 
de Cinema - Edição 2019 da Fundação Catarinense de Cultura. Proposto por Raquel Zanelatto, Evandro 
Martin e Edemar Miqueta sendo produzido pela Empresa SYNC IMAGENS, NITRAM CULTURAL e 
Rifugio D'Arte Piccola Artigiana tendo apoio institucional da Prefeitura Municipal de Itaiópolis, fevereiro 
de 2020. 
 

Ciclo de Palestras no Salão Nobre da Prefeitura e das gravações com descendentes de imigrantes eslavos 

 
Foto: Acervo Secretaria de Indústria Comércio, Cultura e Turismo de Itaiópolis 
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AÇÕES SÃO FRANCISCO DO SUL 

Contato: Yuri Batalha – Turismólogo ETEC/IPHAN São Francisco do Sul 

E-mail: escritorio.saofrancisco@iphan.gov.br  

Resumo: 

Programa de Qualificação do Turismo de São Francisco do Sul: Iniciativa do COMTUR e da 
Secretaria Municipal de Turismo, nas edições de 2018 e 2019 contou com a participação efetiva do 
Escritório do IPHAN na cidade. Com oficinas acerca do patrimônio cultural e sua relação com o 
turismo, a edição de 2019 teve como destaque a discussão da importância da gastronomia no 
fortalecimento das tradições e como importante atrativo turístico. Além de aula teórica e prática, os 
participantes puderam discutir maneiras de utilizar os produtos e os modos de fazer da região como 
diferenciais da atividade turística na cidade e região. 

Viver São Chico: a ação foi iniciada em novembro de 2018, uma edição por mês, aos domingos. 
Foram realizadas aproximadamente 15 edições, antes do isolamento social. O objetivo era trazer 
atividades para o centro histórico aos fins de semana: com uma feira de alimentos e artesanato, 
atividades e gastronomia. No ano de 2020, as edições realizadas foram organizadas pelos próprios 
participantes, tendo o apoio dos entes que estavam inicialmente no processo. O número inicial de 
expositores aumentou, e observou-se que alguns imóveis da Rua Babitonga, antes fechados, 
ganharam novo uso. 

 

Programa de Qualificação do Turismo de São Francisco do Sul 

 

 
Foto: Acervo IPHAN/SC 

 

 
Foto: Acervo IPHAN/SC 

 

 

 

mailto:escritorio.saofrancisco@iphan.gov.br
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Viver São Chico 

 
Foto: Acervo IPHAN/SC 

Viver São Chico 

 
Foto: Acervo IPHAN/SC 
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AÇÕES ITAJAÍ 

Contato: Fundação Genésio Miranda Lins 

Telefone: (47) 3349-7573 

E-mail: fgml@itajai.sc.gov.br  

Site: https://fgml.itajai.sc.gov.br  

Resumo: 

As ações da Rede Patrimônio Cultural Santa Catarina|Itajaí abrangeram ações na educação formal, 
com mini curso e oficina para professores, e também na educação não-formal, com seminário e 
palestras para a comunidade de Itajaí e municípios do entorno. 

 

Reunião Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí – Amfri (02/04/19) 

 
Foto: Acervo IPHAN SC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fgml@itajai.sc.gov.br
https://fgml.itajai.sc.gov.br/
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Seminário "Memória e Identidade" (02/04/2019) 

 
Foto: Acervo IPHAN SC 

Oficina Educação Patrimonial e Inventário Participativo Itajaí (28/05/2019) 

 
Foto: Acervo IPHAN SC 

Oficina Educação Patrimonial e Inventário Participativo Navegantes (29/05/2019) 

 
Foto: Acervo IPHAN SC 
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AÇÕES ARAQUARI 

Contato: Fundação Municipal de Cultura de Araquari 

Telefone: (47) 3453-0086 

E-mail: cultura@araquari.sc.gov.br  

Site: https://www.araquari.sc.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura  

Resumo: 

A Fundação Municipal de Cultura de Araquari integra a Rede Patrimônio Cultural Santa Catarina e 
desenvolveu livreto que será utilizado nas atividades de educação patrimonial nas escolas da rede 
municipal de ensino. 

Livreto elaborado pela Fundação Municipal de Cultura de Araquari 

 
 

 
  

mailto:cultura@araquari.sc.gov.br
https://www.araquari.sc.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura
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AÇÕES SIDERÓPOLIS 

Contato: Suzana de Souza - Arquiteta Consultora Prefeitura Municipal de Siderópolis 

E-mail: suzanayan@gmail.com  

Resumo: 

A partir de 2018, através do Edital 001-2018/2020 do IPHAN/SC, Siderópolis obteve o apoio 
técnico para a realização de Oficinas de Educação Patrimonial, no ensino fundamental, das Escolas 
Municipais. Essas oficinas, ofertadas por técnicos e educadores das Entidades parceiras, foram 
ministradas para os professores e alunos, em sala de aula e em visita a um Bem de Referência 
Cultural local. Essa prática foi muito bem aceita nas escolas e também nas famílias dos alunos, o 
que promoveu a aproximação de ambas e, além de gerador do conhecimento e conscientização, a 
Educação Patrimonial no currículo escolar, aproximou as famílias da escola. 

Seminário “Patrimônio Cultural e Referências Culturais de Siderópolis” – 13/03/2019 

 
Foto: Acervo IPHAN/SC 

 
Oficina dos Professores – 13/06/2019 – Prof. Thiago - Parceiro: UNESC 

 
Foto: Suzana de Souza 

mailto:suzanayan@gmail.com
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Oficina em sala – Escola Aurora Peterle, 3º ano – 18/06/2019 – Prof. Rodrigo Feltrin - Parceiro: ESUCRI 

 
Foto: Suzana de Souza 

 
Oficina de Visita a um Bem Cultural – 25/09/2019 – Prof.ª Silvana – Parceiro: Museu Ferroviário de Tubarão 

 
Foto: Escola 

 
1º Mostra de Educação Patrimonial de Siderópolis – 22/11/2019 – Praça da Matriz 

 
Foto: Prefeitura Municipal de Siderópolis 
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AÇÕES LAGUNA 

Contato: Ana Paula Cittadin – Arquiteta e Urbanista e Chefe ETEC/IPHAN Laguna 

Tel.: (48) 3644-1144 

E-mail: escritorio.laguna@iphan.gov.br  

Resumo: 

O Escritório Técnico do IPHAN em Laguna desenvolve ações contínuas e constantes na área da 
educação patrimonial, buscando sempre a aproximação com a comunidade e o fortalecimento das 
relações afetivas com o patrimônio cultural de Laguna. No âmbito do ACT Rede Patrimônio 
Cultural Santa Catarina ampliou o raio de suas ações auxiliando nas ações desenvolvidas em 
Siderópolis. 

O Escritório Técnico sempre focou seus esforços na criação de uma rede de parceiros na cidade. 
São desenvolvidas ações contínuas de educação com a Universidade do Estado de Santa Catarina, 
SESC, Fundação Lagunense de Cultura, Policia Militar Ambiental, Secretaria de Educação do 
Município entre outros. 

A maioria das ações de educação são desenvolvidas com estudantes do ensino fundamental e médio 
das escolas da cidade, porém, também é comum a realização de minicursos, palestras e seminários 
com temas específicos direcionados a estudantes de graduação e profissionais. 

Outra frente realizada na área de educação foi na formação de artesãs, condutores locais, guarda 
municipal e funcionários da prefeitura municipal de Laguna que atuam no Centro Histórico da 
cidade. 

As comemorações de aniversário da cidade, Dia do Patrimônio, data de tombamento do Centro 
Histórico também são comemoradas pelo IPHAN em Laguna com atividades educativas. 

Oficina sobre patrimônio arqueológico (10/05/2019) 

 
Foto: Acervo ETEC/IPHAN Laguna 

 

 

mailto:escritorio.laguna@iphan.gov.br
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Palestra para calouros - curso de Arquitetura e Urbanismo da UDESC/CERES (21/03/2019) 

 
Foto: Acervo ETEC/IPHAN Laguna 

 
Palestra jovens em intercâmbio no Brasil - Global Citizen Year (05/02/2019) 

 
Foto: Acervo ETEC/IPHAN Laguna 
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Compartilhando experiências 

Agentes realizadores de ações na área do 

patrimônio cultural em Santa Catarina 
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Onde acontecem as ações/projetos?  

 

 

 

 

  

Florianópolis 

Praia Grande 

Bombinhas 

Araquari 

Xaxim 



 
 

37 
 

PÉ NA ESTRADA: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA ESCOLA BÁSICA 

MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, XAXIM (SC) 

Contato: Valdirene Chitolina – Historiadora, Professora Rede Municipal de Ensino de Xaxim e 
Doutoranda UPF6 

E-mail: valdirenechitolina@yahoo.com.br  

Resumo: 

Trata-se de um relato de experiências vivenciadas com as turmas do professor Douglas Rigon (5º 
ano) e Eloni Dall’Asin (4º ano) da Escola Básica Municipal Santa Terezinha, de Xaxim, sob a 
orientação de Valdirene Chitolina. No dia 6 de março de 2019, visitaram-se lugares considerados 
patrimônios naturais, paleontológicos e culturais do município de Xaxim (SC). No livreto Pé na 

estrada: programa de educação patrimonial na Escola Básica Municipal Santa Terezinha, Xaxim 
(SC), os locais visitados foram registrados por meio de fotografias e explicados de acordo com 
bibliografias pertinentes.  

 
Capa do livreto 

 

 

 
 
 
Paleotoca localizada nos altos da avenida Plínio Arlindo de Nes, Xaxim, jan. 2015 

 
Fonte: fotografia – acervo de Valdirene Chitolina; desenho da preguiça gigante: 
Renato Lopes, do Projeto Paleotocas 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Doutoranda em História pela Universidade de Passo Fundo, com a modalidade de bolsa Fupf/Capes 50% 
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Sítio arqueológico de Xaxim, rua Tiradentes, bairro 
Alvorada, Xaxim, mar. 2020 

 
Acervo de Douglas Rigon. 

 
Recipientes da tradição cerâmica Taquara-Itararé e 

fragmentos cerâmicos da fase Xaxim/Taquara-Itararé 

 
Acervo de Pedro Ignácio Schmitz/IAP (no centro) e 

Luciane Zanenga/acervo MArquE/UFSC (no entorno). 

 

Eco Parque, bairro Guarany, Xaxim, 6 mar. 2020 
 

 
 

Acervo de Douglas Rigon 

Igreja São Luiz Gonzaga, Xaxim, 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Acervo de Suzana Soligo/Duda Fotos, Xaxim. 

 
Cachoeira Guarani, praça Frei Bruno, Xaxim, 2020 

 
Acervo de Marinês Sacardo 
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BOTO PARADE LAGUNA (PATRIMÔNIO CULTURAL, ARTE E INOVAÇÃO) 

Contato: Wellington Linhares Martins - Vanguarda Patrimônio Cultural e Inovação 

Telefone: (48) 9 9999-9237 

E-mail: botoparadelaguna@pescacombotos.art.br  

Site: www.pescacombotos.art.br  

Resumo:  

As intervenções (Paradas) têm como objetivo principal realizar ações de Educação Patrimonial e 
Ambiental através da arte. 

A cada realização são feitas pinturas ao vivo, ampliando o acesso às informações e produções 
acerca da Pesca artesanal com auxílio dos botos, enquanto são produzidas verdadeiras obras de arte. 
Uma maneira criativa de difundir o bem cultural e Patrimônio Imaterial, alinhada às Metas dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Através da tecnologia digital, o público 
também pode acessar vídeos, GIFs, fotografias e outros conteúdos, disponibilizados nos QR Codes 
e plataforma digital (www.pescacombotos.art.br). 

A ação Boto Parade Laguna, no ano de 2020 obteve alcance até o litoral norte de SC, atualmente a 
escultura está em Itajaí - Praia Brava, depois de Laguna e Capivari de Baixo serem contempladas 
respectivamentes com ações na Mostra Cultural da pesca com botos e na Semana do Patrimônio 
Cultural no Parque Ambiental Encantos do Sul. 

Ação Parque Ambiental Encantos do Sul - Dia do Patrimônio Cultural 

 
Foto: Vanguarda Patrimônio Cultural e Inovação 

 

mailto:botoparadelaguna@pescacombotos.art.br
http://www.pescacombotos.art.br/
https://webmail.iphan.gov.br/owa/redir.aspx?C=WbE7nkxazQBKLAidToIrliLC9ffTPBhTQIF1DmgCGKYfCrFztyzYCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.pescacombotos.art.br
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Ação Mostra Cultural - Festa da Tainha 

 
Foto: Vanguarda Patrimônio Cultural e Inovação 

 

 
 
 
 

QR Codes Realidade Aumentada - Pulo do Boto pescador 

 
Imagem: Vanguarda Patrimônio Cultural e Inovação 

Collab Santacosta 

 
Imagem: Vanguarda Patrimônio Cultural e Inovação 
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FILME A LINHA INVISÍVEL 

Contato: Rosane Luchtenberg – Presidente Instituto Boimamão Preservação e Fomento da Cultura 

Telefone: (47) 3393-3099 / 9 9923-0835 (Whatsapp) 

E-mail: rodoengenho@gmail.com 

Instagram: @engenhodosertao / Facebook: @engemho452 

Assista o filme aqui: https://vimeo.com/117106167  

Resumo:  

20 anos de historia do Instituto Boimamão com a comunidade de Bombinhas. Filme produzido com 
recursos do Premio Pontos de Memória IBRAM/2013. 

Uma curta-metragem de Aline Vieira, Marcos Pinheiro e Santiago Asef / Idealização: Rosane 
Luchtenberg / Roteiro: Marcos Pinheiro / Produção: Aline Vieira / Direção: Santiago Asef 

 

  

mailto:rodoengenho@gmail.com
https://vimeo.com/117106167
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ENTRE SERRAS E VALES: OS CAMINHOS TROPEIROS NO TERRITÓRIO 

GEOPARQUE CÂNIONS DO SUL 

Contato: Renata Carreira Corvino - Historiadora e Assessora Municipal de Cultura de Praia Grande 
/SC 

E-mail: renatacorvino@gmail.com  

Resumo: 

Localizada entre dois Parques Nacionais, Aparados da Serra e Serra Geral, e com o intuito de 
proporcionar o desenvolvimento sustentável, sociocultural, ambiental e econômico da região, os 
municípios de Praia Grande, Jacinto Machado, Morro Grande e Timbé do Sul, no extremo Sul 
Catarinense e os municípios da região nordeste do Rio Grande do Sul, Cambará do Sul, Mampituba 
e Torres se uniram e implementaram o Projeto Aspirante Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul. 

Tendo em vista que o cenário que integra um geoparque engloba paisagens como os cânions 
(geológicas), ecológicas, históricas (caminho dos tropeiros) e cultural, e devido à localização 
geográfica, com as escarpas da serra, é possível que os sete municípios que integram o território 
geoparque tenham sido de alguma maneira influenciados pelo movimento do tropeirismo em suas 
formações. 

Além das belas paisagens esses municípios podem oferecer aos visitantes e a comunidade local a 
oportunidade de conhecer uma cultura e vivencia deixada pela herança tropeira. A pesquisa 
encontra-se em fase inicial, e pretende realizar o registro e o levantamento histórico de memória 
material e imaterial, bibliográfica destacando a questão de reconstituição histórica do fenômeno do 
tropeirismo, para a criação de um banco de dados sobre o tema na região, além do mapeamento dos 
lugares de memória relacionados ao tropeirismo, para possível aproveitamento destes para 
elaboração de um roteiro pedagógico cultural adequado aos municípios. 

Equipe realizando saída de campo em Morro Grande 

 
Foto: Renata Carreira Corvino 

Mapeamento locais de memória em Praia 
Grande 

 
Foto: Renata Carreira Corvino 

Registro  de fontes orais em Morro Grande Percorrendo  antigos Caminhos de tropas em 

mailto:renatacorvino@gmail.com
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Foto: Renata Carreira Corvino 

Prais Grande 

 
Foto: Renata Carreria Corvino 

 

Mapeamento locais de memória realcionados ao tropeirismo no Parque Nacional de Aparados da Serra, em Cambará do  
Sul/RS 

 
Foto: Renata Carreira Corvino 
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GRUPO CATUMBI E IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE ITAPOCU 

Contato: Prof. M.e Aldair Nascimento Carvalho - Secretaria Municipal de Educação de Araquari 

E-mail: daia.cultura@gmail.com  

Resumo: 

Catumbi & Senhora do Rosário 

Sinhô Rei e Rainha Ô...O Recebe a Coroa Ô... 

A pesquisa versa sobre as representações sociais do Grupo Catumbi e da Irmandade de Nossa 
Senhora do Rosário de Itapocu sob o olhar das Comunidades Negras de Araquari e entorno. 

Grupo Catumbi 

 
Imagem: Acervo Aldair Nascimento Carvalho 

 
Grupo Catumbi 

 
Imagem: Acervo Aldair Nascimento Carvalho 
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Grupo Catumbi 

 
Foto: Acervo Aldair Nascimento Carvalho 

 
Grupo Catumbi 

 
Foto: Acervo Aldair Nascimento Carvalho 
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PROJETO EDUCACIONAL PEDRA DOS QUATRO FUROS 

Contato: Leandro De Paula Neto - Coordenador Geral Instituto Raízes do Turismo (IRATU) 

Telefone: (48) 99114-2967 

E-mail: iratu.org@gmail.com  

Site: www.iratu.org   

Resumo: 

A Pedra dos Quatro Furos é uma rocha de granito com quatro orifícios, localizado no ambiente 
costeiro leste da Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, região Sul do Brasil. O acesso ao 
complexo de rochas é através de trilhas em área de Mata Atlântica ou através dos costões. Após a 
identificação do tipo de rocha e um mapeamento do lugar, informarmos ao IPHAN de Santa 
Catarina para um devido estudo arqueológico sobre os orifícios da rocha e solicitamos um pedido 
para o reconhecimento patrimonial, devido à beleza cênica e a raridade da obra natural. O ambiente 
local recebe o lixo que é lançado ao oceano, acumulando diariamente resíduos sólidos, 
contaminando os animais e o ambiente, modificando a paisagem do local. O Projeto Educacional 
Pedra dos Quatro Furos realiza visitas guiadas com a coleta de resíduos sólidos e as ações de 
educação ambiental e patrimonial. 

Complexo da Pedra dos Quatro Furos 

 
Foto: IRATU 

Visita Guiada ao Projeto Educacional Pedra dos Quatro 
Furos 

 
Foto: IRATU 

 

 

 

 

 

 

mailto:iratu.org@gmail.com
http://www.iratu.org/
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Visitas Guiadas ao Projeto Educacional Pedra dos Quatro Furos 

 
Foto: IRATU 

 
Visitas Guiadas ao Projeto Educacional Pedra dos Quatro Furos 

 
Foto: IRATU 
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PROJETOS DE EDUCAÇÃO DAS FORTALEZAS DA ILHA DE SANTA CATARINA 

Contato: Dalânea Cristina Flôr - Pedagoga na Coordenadoria das Fortalezas da Ilha de Santa 
Catarina - UFSC 

E-mail: d.c.flor@ufsc.br  

Site: https://fortalezas.ufsc.br/ 

Resumo: 

Este trabalho apresenta três projetos permanentes de educação patrimonial realizados pela 
Coordenadoria das Fortalezas da Ilha de Santa Catarina, setor vinculado à Secretaria de Cultura e 
Arte, da Universidade Federal de Santa Catarina.  

Aprender sobre história também é coisa de criança, é um projeto destinado para crianças de 
educação infantil e primeiros anos do ensino fundamental. As crianças/estudantes ouvem a história 
e conversam sobre a disputa territorial entre portugueses e espanhóis; a relação portugueses/ 
indígenas/africanos/afrodescendentes e a constituição da cultura da ilha; sobre a construção, uso, 
abandono do sistema defensivo inicial da ilha de Santa Catarina e a reconstrução e transformação 
das fortalezas da barra norte da ilha em museus. Exploram materiais complementares, recebem 
bonecos para montar e desenhos para pintar e fazer fantoches de vara e visitam a Fortaleza de São 
José da Ponta Grossa, onde exploram o caminho no entorno, as edificações e conversam com as 
rendeiras. 

Crianças da educação infantil/Florianópolis 

 

 

 

 
Foto: Acervo Fortalezas da ilha UFSC 

 

Fortalezas da ilha de Santa Catarina: campo de ensino, pesquisa e extensão. Este projeto busca 
envolver a comunidade da UFSC, principalmente estudantes e professores, no uso das fortalezas 
como espaço de ensino, pesquisa, extensão e artístico, por meio de estímulo, apoio e parcerias. O 
projeto estimula a exploração de materiais virtuais; a produção artística e de materiais didático-
pedagógicos; a realização de viagens de estudo, projetos de extensão, pesquisas, palestras, eventos e 

mailto:d.c.flor@ufsc.br
https://fortalezas.ufsc.br/
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formação de profissionais; entre outras atividades acadêmicas e sociais que tenham como conteúdo 
os conhecimentos vinculados às fortalezas da ilha de Santa Catarina. 

Oficina e ação de conservação de acervo arqueológico da Fortaleza de São José da Ponta Grossa com estudantes de 
museologia da UFSC 

 

 

 

 
Foto: Acervo Fortalezas da ilha UFSC 

 
Fortalezas da ilha e Escola do Mar: conhecimentos compartilhados. Trata-se de uma parceria 
entre a Coordenadoria das Fortalezas da Ilha e a Escola do Mar (EMar), um projeto da Rede 
Municipal de Educação de Florianópolis. O projeto promove viagem marítimas compartilhadas 
entre professores da Rede Municipal de Educação de Florianópolis e estudantes e servidores 
(professores e técnicos administrativos em educação) da UFSC até as fortalezas de Santa Cruz de 
Anhatomirim e Santo Antônio de Ratones. O projeto tem o objetivo de promover a troca de 
conhecimentos entre os sujeitos envolvidos e contribuir para a formação dos professores da Rede 
municipal e de estudantes, professores e técnicos administrativos em educação da UFSC. 

Viagem de estudantes da licenciatura indígena da UFSC e técnicos administrativos em educação da SECARTE UFSC 
 

 

 

 
Foto: Acervo Fortalezas da ilha/UFSC 
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AÇÕES ILHA DO CAMPECHE 

Contato: Andy Schmidt - Instituto Ilha do Campeche 

E-mail: institutoilhadocampeche@gmail.com  

Blog: http://institutoilhadocampeche.blogspot.com/ 

Resumo: 

O Instituto Ilha do Campeche, em parceria com o IPHAN/SC realizou em 2019 o Minicurso “Ilha 
do Campeche: Patrimônio Cultural e Turismo de Base Comunitária” e livreto sobre “Educação 
Patrimonial e a Ilha do Campeche”, o livreto será utilizado nas ações realizadas pelo Instituto Ilha 
do Campeche com as escolas da rede municipal de ensino. 

Minicurso “Ilha do Campeche: Patrimônio Cultural e Turismo de Base Comunitária” (09 e 16/05/19) 

 
Foto: Acervo IPHAN/SC 

 
Minicurso “Ilha do Campeche: Patrimônio Cultural e Turismo de Base Comunitária” (09 e 16/05/19) 

 
Foto: Acervo IPHAN/SC 

mailto:institutoilhadocampeche@gmail.com
http://institutoilhadocampeche.blogspot.com/
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Minicurso “Ilha do Campeche: Patrimônio Cultural e Turismo de Base Comunitária” (09 e 16/05/19) 

 
Foto: Acervo IPHANSC 

 
Livreto elaborado pelo Instituto Ilha do Campeche 
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Superintendência do IPHAN em Santa Catarina 

Praça Getúlio Vargas, n 268 

(48) 3223-0883 

sc@iphan.gov.br 

www.iphan.gov.br/sc 


