SEMINÁRIO PERSPECTIVAS PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL:
discutindo a dinâmica da cultura e de seus mecanismos de proteção
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O Patrimônio Cultural tem ganhado destacada atenção nos últimos anos. Para garantir
a proteção dos bens culturais e o acesso à cultura, um novo ramo do saber se estrutura. Os
Direitos Culturais, apontado por muitos como um ramo dos Novos Direitos, caminham por
veredas transversais em relação as mais variadas áreas dos saberes. Em comemoração aos 286
da capital cearense, o seminário Perspectivas para a proteção do Patrimônio Cultural foi
promovido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza entre os dias 24 e 26 de abril de 2012, uma
iniciativa de suma importância para que se desenvolva nessa cidade um pensamento crítico
quanto ao seu rumo. Tal evento está em consonância com as discussões que vêm sido
desenvolvidas em âmbito internacional. Esse momento aconteceu dentro de uma perspectiva
dialética, longe de um olhar tendencioso. Os pensamentos foram expostos em diálogo com os
espectadores gerando reflexões inúmeras sobre a dinâmica da cultura e seus mecanismos de
proteção.
A mesa de abertura foi intitulada com o tema do seminário. Nesse momento o público
pôde presenciar a fala de dois importantes militantes dos Direitos Culturais, a saber, o Doutor
Humberto Cunha, membro da OAB-CE e Professor da Universidade de Fortaleza - UNIFOR,
instituição superior pioneira no país a incluir a disciplina de Direitos Culturais em seu
currículo; e Carlos Frederico Marés, Professor da PUC-PR. Ambos brindaram o público com
uma fala embasada e com metáforas geradoras de reflexões infindáveis.
O professor da UNIFOR, Humberto Cunha, apresentou sua fala dividida didaticamente
em quatro partes que são as seguintes, o reconhecimento da nova base normativa; o
redimensionamento da política; o reconhecimento das consequências; e por fim, a dimensão
oceânica do Patrimônio Cultural. O citado professor destaca que a Constituição Federal
poderia ser chamada de Constituição Cultural, pois, além dos artigos 215 e 216, apresenta em
seu bojo nove grandes blocos de assuntos que mantém uma relação com a cultura. Outro
ponto que merece destaque em sua fala foi à imagem da Jangada, símbolo da cultura
cearense, na imensidão oceânica. Tal é a relação da dimensão dos assuntos afetos à cultura e o
número ínfimo de instrumentos de proteção. Evoca o filósofo Ihering, para convidar os
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espectadores a materializar o Princípio da Participação Popular. Os instrumentos são poucos,
mas existem, nada se consegue sem muita briga. Cita dois exemplos da participação popular
que marcaram a cidade de Fortaleza, a luta dos mototaxistas para afirmarem sua profissão e o
tombamento da Estação de Parangaba. Ambos os exemplos frutos da mobilização popular.
Em mesmo sentido, caminhou o Professor Marés, inundou o auditório com o amor
pela cultura emanado de sua fala. A natureza cada vez mais é afastada do humano e
transformada em mercadoria, ela é expulsa da cultura e o homem cada vez mais cultiva a ideia
da individualidade. É a materialização da imagem hobbesiana onde todos estão contra todos.
Evocou a figura do índio David que se pergunta por que os homens mantêm animais em
zoológico. Ele mesmo responde, para poder matar os que estão soltos. Aponta que até a escola
está comprometida. A educação hodierna leva ao individualismo, a relação da família com a
escola se reduziu a um contrato. A sociedade se transformou em um zoológico cultural, onde
os homens escolhem o que vão ficar para apreciação, como um exemplar. E logo em seguida,
destrói todo o resto. A constituição dá margem à criação de leis que possam proteger o
patrimônio coletivo, é necessário que se saia da inércia. Assim como o Professor Humberto
Cunha, o Professor Marés convida todos para tomar as linhas de batalha.
Ambos citaram o Decreto-Lei Nº 25/37, primeira estrutura normativa sobre cultura no
país. Mantido até hoje, mas parece que ela também é protegida pelo instrumento de seu
conteúdo. As leis estaduais o têm como parâmetro que se mantém quase inalterado dentro
dessas sete décadas de existência. Felizmente, a Carta Magna brasileira trouxe em seu texto a
previsão de outros mecanismos de proteção. Dessa forma, livra o tombamento de servir a
inúmeras funções. No passado era semelhante ao habeas corpus, tinha diversas utilidades.
Na manhã do dia seguinte, os Direitos Culturais continuam como assunto de destaque.
A primeira mesa do dia 25 de abril, intitulada, Dimensão do Patrimônio Cultural e dos
Direitos Culturais, foi composta por três brilhantes expositores, Mário Pragmácio, Vitor
Studart e Davi Oliveira todos profissionais da área jurídica, além do debatedor André Aguiar,
Historiador da Secultfor.
Os institutos do Tombamento e do Registro foram expostos didaticamente e analisados
através de exemplos. Os conceitos do Sein e o Dasein heideggerianos e deuses da mitologia
grega foram trazidos para a discussão sobre o tempo. A necessidade de gerações para o
registro de bens culturais de natureza imaterial; a possibilidade de registro de culturas como a
cultura adolescente EMO; o esfacelamento de manifestações culturais, como a Capoeira, para
se adequar ao modo de pensar cartesiano; o aquário, produção megalomaníaca que é imposta

pelos interessados sem o intuito de obedecer ao fluxo legal do processo; a falta de respeito às
leis de proteção cultural, como o caso do tombamento provisório que muitas vezes não é
respeitado e é violentado pela má-fé de desinteressados pela memória local foram algumas
das questões levantadas nas exposições e no debate.
No período da tarde a segunda mesa apresentou como tema, o Desenvolvimento
Urbano e Preservação do Patrimônio Cultural. Para discutir o assunto, Henrique Botelho,
Presidente da Associação Dir. Urbanístico, Júlio César Lima e Augusto Paiva, além do
debatedor Euler Muniz do Comphic. A capital da Terra da Luz cresce assustadoramente, os
incentivos oriundos da participação na Copa de 2014 trazem alterações relevantes ao meio
urbano e natural. Descobrir o ponto de equilíbrio entre o novo e o antigo não é tarefa das mais
fáceis.
No último dia, a manhã iniciou com o tema Licenciamento Ambiental e Patrimônio
Cultural, mesa composta por Jeovah Meireles, Professor de Geografia da UFC; Deodato
Ramalho, advogado e Ex-secretário da SEMAM; e Rossano Lopes, Arqueólogo do IPHAN –
SP; como debatedor, Delson Barros do Comphic. A natureza sofre os impactos da intervenção
humana, o homem muitas vezes esquece que também faz parte de um sistema e que seu
comportamento também comprometerá sua segurança. A Natureza vista pelo homem ganha
significado específico que é passível de proteção dos Direitos Culturais. O advogado Deodato
Ramalho teve a oportunidade de expor sua trajetória dentro da SEMAM e foi bastante
indagado pelo público. O arqueólogo Rossano Lopes compartilhou um pouco de sua
experiência dentro do seu ramo do saber que muitas vezes foge ao entendimento do leigo.
Apresentou um caso curioso, onde foi encontrada uma fábrica de louças debaixo de onde se
realizaria um empreendimento imobiliário. Com isso, apontou que a falta de estudo de
determinados locais pode esconder preciosidades arqueológicas.
A mesa derradeira foi composta pela Filósofa Olga Paiva, João Paulo Vieira e o
Professor de Sociologia da UECE, Oswald Barroso, o debatedor foi Alênio Noronha do
Comphic. O título da mesa era A Dimensão indissociável do Patrimônio Cultural (Imaterial e
Material). A apresentação dos casos da Farmácia Oswaldo Cruz, localizada na Praça do
Ferreira e da Igreja de São Pedro, no bairro do Mucuripe ilustraram a discussão. Esses são
casos de Tombamento dos referidos prédios e o Registro das práticas vivenciadas nesses
espaços. Fato a partir do qual se conclui que, em verdade, há uma ambiguidade entre material
e imaterial, e não uma dicotomia. Remetendo as pessoas ao pensamento do Professor Mário
Pragmácio, quando falou sobre o esfacelamento de bens culturais.

No fechamento do seminário, os participantes foram agraciados com a apresentação do
Grupo de Maracatu Rei do Congo. Essa cultura que se desenha na vestimenta e nos objetos
utilizados para sua manifestação, que se plasma no momento-instante dos corpos em
movimento representantes do fazer da comunidade durante as gerações, diálogo entre a
ancestralidade, o tempo presente e o futuro.
A jangada na imensidão das águas cearenses representa os Direitos Culturais, essa
jangada é formada de paus onde cada um representa os institutos de proteção do patrimônio
cultural elencados no artigo 216 da Lei maior, podendo ainda ser incrementado por novos
instrumentos. O Rio inovou com a proteção dos botecos cariocas, reduto da intelectualidade,
onde foram compostos sambas e pensamentos outros. É preciso ousar! A proteção de um
número ínfimo de estruturas culturais de natureza material e imaterial pode ser comparada a
um zoológico ou pela imensidão do mar. O fato é que animais, paisagens naturais,
comunidades, manifestações, prédios etc. estão sendo consumidos pelo espírito capitalista.
Dinheiro e poder são bem mais importantes nessa sociedade que mais se aproxima da barbárie
do que de algo imaginado como civilização. “Se é de batalhas que se vive a vida” como diz o
verso do Raul Seixas, então a luta se faz necessária, não se consegue efetivar direitos senão
através de muitas luta. Felizmente, a participação popular é assegurada na carta magna depois
de inúmeras batalhas travadas em momentos outros, o que resta a essa geração é fazer valer a
luta dos antepassados e continuar o enfrentamento aos donos do poder. As palavras desse
parágrafo são apenas um pensamento sintético oriundo dos sábios mestres que estiveram
presentes nesses dias do evento. Faz-se necessário que as pessoas ousem pensar sobre o
patrimônio cultural!

