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RESUMO 

 

Esta pesquisa versa sobre a avaliação de impactos culturais causados por 

empreendimentos, tendo por referencial teórico a perspectiva dos novos direitos abarcada 

pelo pluralismo jurídico comunitário-participativo. A relevância da presente pesquisa se 

dá a partir dos riscos a que o patrimônio cultural se sujeita ao estar sob a tutela do Direito 

Ambiental, ramo do Direito que parece ser impróprio para tutelar bens culturais. 

Atualmente, os impactos culturais são analisados no âmbito do processo de licenciamento 

ambiental, durante a fase de avaliação de impactos ambientais. O objetivo dessa pesquisa 

é analisar a possibilidade da autonomização da avaliação de impacto cultural em face da 

avaliação de impacto ambiental. Para tanto, será necessária uma breve abordagem acerca 

do Direito Ambiental e do Direito do Patrimônio Cultural enquanto novos direitos, em 

especial sob a perspectiva do pluralismo jurídico comunitário-participativo. 

Primeiramente serão abordadas as impropriedades jurídicas da tutela indistinta do 

patrimônio cultural e meio ambiente e após serão levantadas perspectivas para uma 

avaliação de impacto cultural autônoma à avaliação de impacto ambiental. Trata-se, 

portanto, de pesquisa cunhada sob os métodos jurídico-diagnóstico e jurídico-propositivo, 

por meio do raciocínio metodológico hipotético-dedutivo, tendo como referenciais 

teóricos o pluralismo jurídico comunitário-participativo e a autonomia do Direito do 

Patrimônio Cultural frente ao Direito Ambiental. 

 

Palavras-chave: Pluralismo jurídico comunitário-participativo; Novos Direitos; 

Avaliação de Impacto; Patrimônio Cultural. 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This paper deals with the evaluation of cultural impacts caused by big projects, using as 

theoretical reference the perspective of new rights encompassed by community 

/participatory legal pluralism. The relevance of this study refers to the risks that cultural 

heritage is subject to when placed solely under the protection of Environmental Law, a 

branch of Law that seems inadequate for the protection of cultural assets. Currently, 

cultural impacts are analyzed within the scope of the environmental licensing process, 

during the environmental impact assessment phase. The purpose of this study is to analyze 

the possibility of separating the cultural impact assessment from the environmental 

impact assessment. This approach will involve a brief review of Environmental Law and 

Cultural Heritage Law as new rights, especially from the viewpoint of community 

/participatory legal pluralism. The legal inadequacies of a joint protection of cultural 

heritage and of the environment will be addressed and, then, perspectives will be proposed 

for an evaluation of cultural impact independent from the evaluation of environmental 

impact. This study was developed in alignment with legal-diagnostic and legal-

propositional methods, through hypothetical-deductive methodological reasoning, using 

as theoretical references community /participatory legal pluralism and a separate legal 

framework for Cultural Heritage Law and Environmental Law. 

  

Keywords: community /participatory legal pluralism; new rights, Impact assessment, 

Cultural heritage 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O paradigma1 da razão instrumental, positivista, individualista e patrimonialista, 

que sempre norteou a ciência jurídica tradicional2, tornou-se insuficiente para dar 

respostas à complexidade dos problemas jurídicos contemporâneos3. Os modelos 

culturais, normativos e instrumentais que fundamentaram a organização social e os 

critérios científicos tornaram-se insatisfatórios para responder as necessidades do 

presente estágio da sociedade humana4.  

A globalização acarretou o surgimento de complexas relações sociais, econômicas 

e políticas, que resultaram na apresentação de novas demandas jurídicas.  

Aquecimento global, extinção de espécies, escassez de água, demanda excessiva 

por bens de consumo, geração de resíduos sólidos em grande volume são apenas alguns 

indícios dos problemas gerados dentro de uma perspectiva individualista de progresso 

científico, dominação e exploração que concebem a natureza enquanto recursos naturais 

à disposição do homem. 

Ao mesmo tempo, a globalização trouxe uma crise identitária com a fragmentação 

do sujeito moderno5.  Nesse movimento de complexificação social, em que as mudanças 

ocorrem cada vez mais rápida e profundamente, tanto na configuração do mundo quanto 

nas relações sociais desenvolvidas, as identidades tornam-se fluidas, fragmentadas. 

Diante desse contexto, o Direito precisa dar resposta às novas demandas sociais. 

Entretanto, o sistema jurídico tradicional foi construído para solucionar conflitos 

individuais. Ponderado sob as bases de uma racionalidade clássica, pautada em um 

                                                           
1 Compreende-se como paradigma o conceito adotado por Thomas Khun, segundo o qual paradigma refere-

se a um modelo científico de verdade, aceito e predominante em um determinado momento histórico. 

KHUN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1998. 
2 Refere-se aqui ao Direito da sociedade moderna, adequado à sociedade burguesa, modo de produção 

econômico-capitalista, de ideologia liberal-individualista, organizado institucionalmente por meio de um 

Estado Soberano com dominação racional-legal burocrata. 
3  WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos “novos” direitos. 

Revista Jurídica Unicuritiba, Curitiba, v.2, n. 31, 121-148, 2013. 

Para Wolkmer, a crise do monismo jurídico se dá nos anos 1960/1970, quando surgem novas necessidades 

de reordenação e de globalização do capital, bem como do enfraquecimento do Estado de Bem-Estar Social. 

Os princípios e objetivos que sustentaram a epistemologia da legalidade ocidental começam a não dar 

respostas adequadas às novas demandas políticas e econômicas, ao aumento dos conflitos entre grupos e 

classes sociais e ao surgimento das complexas contradições culturais e materiais da sociedade. 

WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo Jurídico: fundamentos de uma nova cultura no Direito. São 

Paulo: Alfa Omega, 2001, p. 59. 
5 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade.11 ed.Rio de Janeiro: DP&A, 2006, p.07. 
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pensamento linear e cartesiano, o Direito não consegue oferecer soluções para todos os 

problemas atualmente enfrentados pela sociedade.  

Para que o Direito consiga dar resposta às demandas das atuais sociedades 

globalizadas, surgem os novos direitos, de dimensão coletiva e transindividual, 

questionadores das bases da teoria jurídica tradicional, formalista, instrumental e 

individualista por meio de seus conceitos, de suas fontes, seus institutos e das múltiplas 

transformações sociais.  

Nesse contexto, e sob a perspectiva do pluralismo jurídico comunitário-

participativo, a fonte legitimadora do Direito deve estar na sociedade civil, compreendida 

como o novo espaço público de efetivação da pluralidade democrática6. Essa esfera 

pública emergente está pautada em novos procedimentos de prática política, projetando 

novos atores sociais como fonte de legitimação e afirmação dos novos direitos.  

O Direito Ambiental surge nesse contexto. O caráter difuso dos problemas 

ambientais, que atingem toda a coletividade, faz surgir atores sociais que passaram a 

reivindicar o reconhecimento e a efetividade de um novo direito que escapa da lógica 

operacional da ciência jurídica tradicional, especialmente no que tange à intrínseca 

necessidade de participação social na gestão ambiental para assegurar o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. 

Por outro lado, a atual epistemologia de constituição do mundo produz sujeitos 

marginalizados, subalternizados, excluídos da cultura estabelecida e dominante. Esses 

sujeitos passam a ter as suas referências culturais vistas como uma subcultura, 

inferiorizada. Sob a perspectiva dos novos direitos, é necessário resgatar e ressignificar 

os grupos subalternizados, especialmente a partir da valorização das suas referências 

culturais no contexto brasileiro7. A cultura e o patrimônio cultural devem ser vistos sob 

uma perspectiva pluralista, enquanto elemento representativo da identidade, da memória 

e da ação dos diversos grupos formadores da comunidade brasileira, tal como preceitua o 

nosso texto constitucional. Juridicamente, a tutela do patrimônio cultural exige conceitos 

e instrumentos jurídicos próprios e autônomos ao Direito Ambiental, por meio do 

subsistema jurídico do Direito do Patrimônio Cultural. 

                                                           
6 WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico, direitos humanos e interculturalidade. Seqüência: 

Estudos Jurídicos e Políticos, Florianópolis, p. 113-128, jan. 2006, p.90. 
7 COSTA, Everaldo Batista da. Utopismos patrimoniais pela américa latina: resistências à colonialidade 

do poder. XIV Coloquio Internacional de Geocrítica Las utopias y la construcción de la sociedade del 

futuro. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2-7 mai. 2019, p.07. 
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Estabelecidas essas bases, especialmente no que tange ao objeto desta pesquisa, 

indaga-se: como devem ser avaliados os impactos culturais causados por um 

empreendimento sob a perspectiva dos novos direitos abarcados pelo pluralismo jurídico 

comunitário-participativo? 

Atualmente, os impactos culturais são analisados no âmbito do processo de 

licenciamento ambiental no Brasil, processo no qual percebe-se, em geral, um 

desencontro de interesses entre aqueles que promovem os grandes empreendimentos, 

como parte das ações de desenvolvimento, e as comunidades locais, que, 

presumidamente, deveriam se beneficiar dessas obras.  

Uma possibilidade para entender e explicar esse desencontro está na avaliação de 

impacto ambiental, que, segundo a legislação brasileira8, é instrumento fundamental para 

a tomada de decisão sobre a viabilidade desses projetos. Como instrumento jurídico 

composto por elementos técnicos interdisciplinares, a avaliação de impacto ambiental tem 

por objetivo prever e prevenir eventuais danos ambientais causados pelo 

empreendimento, servindo de base para a decisão de qual deve ser a melhor alternativa 

para evitar, eliminar ou mitigar os efeitos negativos decorrentes do empreendimento de 

significativo impacto ambiental. 

No âmbito da avaliação de impacto ambiental, em tese, são avaliados os impactos 

ambientais e culturais de determinado empreendimento. 

Na América Latina, a institucionalização da avaliação de impacto ambiental se 

deu para satisfazer os requisitos para a obtenção de financiamento concedido por 

organismos financeiros. Imiscuídos nesse processo, os países latino-americanos 

priorizaram o enfoque da apresentação dos estudos de impacto ambiental antes da 

implementação de um projeto para subsidiar a melhoria na tomada de decisões do poder 

público. Por sua vez, a incorporação de aspectos culturais como integrantes da avaliação 

de impacto ambiental foi resultado de um processo de inclusão dos profissionais das 

ciências sociais nos organismos financeiros multilaterais, que foram importantes para 

formular as políticas de desenvolvimento para os “países em desenvolvimento”, como o 

                                                           
8 Conforme o art. 1º, III, da Resolução CONAMA n.º 237, de 19 de dezembro de 1997, estudos ambientais 

“são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, 

operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da 

licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental 

preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise 

preliminar de risco.” BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 237, de 19 de 

dezembro de 1997. Dispõe sobre licenciamento ambiental; competência da União, Estados e Municípios; 

listagem de atividades sujeitas ao licenciamento; Estudos Ambientais, Estudo de Impacto Ambiental e 

Relatório de Impacto Ambiental. 
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Banco Mundial e o Banco Interamericano de desenvolvimento (BID). Esse último, em 

1990, promulgou um documento intitulado “Estratégias e Procedimentos sobre Aspectos 

Socioculturais relacionados ao Meio Ambiente”, o qual contempla os requisitos para o 

financiamento de projetos que implicam deslocamento de populações9. Desde então, os 

empreendimentos devem realizar os estudos pertinentes como parte da avaliação de 

impacto ambiental. 

Avaliar os impactos ao patrimônio cultural dentro do licenciamento ambiental está 

em consonância com o entendimento majoritário dos juristas do país, de que os bens 

naturais e culturais integram o conceito amplo de meio ambiente, que abarca o meio 

ambiente natural, cultural e artificial10. 

Contudo, nos termos de referência para a realização da avaliação de impacto 

ambiental, prevalecem a análise e a avaliação dos impactos sobre bens naturais, o que, 

dentre outras coisas, constitui uma das razões pelas quais a avaliação de impacto 

ambiental é composta como uma das variáveis mais significativas na gestão ambiental de 

projetos, enquanto o aspecto cultural é tratado de maneira secundária nos estudos que a 

subsidiam. 

Como componentes da avaliação de impacto ambiental, realizam-se análises sobre 

aspectos culturais, as quais parecem ser insuficientes para descrever a cultura dos grupos 

humanos afetados pela instalação e operação dos empreendimentos e suas relações com 

as comunidades estabelecidas em seu entorno, os impactos e as medidas mitigadoras que 

são aplicadas.  

Utilizar um sistema único para a tutela dos bens naturais e culturais tem causado 

sérios riscos ao patrimônio cultural, que, frequentemente, é relegado a segundo plano nas 

avaliações de impacto ambiental. Privilegia-se uma noção de meio ambiente que prioriza 

a análise e a avaliação dos componentes físicos, bióticos, e, marginalmente, abordam-se 

aspectos econômicos, políticos e culturais. 

 Isso por que, por vezes, os órgãos ambientais, formados majoritariamente por 

analistas biólogos, engenheiros, geógrafos, não dispõem de equipe técnica qualificada 

                                                           
9 RUIS, Aura Luz; CARMONA, Sergio Ivan. El análisis cultural en los estudios de impacto ambiental: 

dos estudios de caso: Proyecto Eólico Piloto Jepirachi y Proyecto de Conexión Vial entre los Vales de 

Aburrá y del Rio Cauca. Gestión y ambiente, vol.9, n.1, 2006, p.123-143, Medellín: Universidad Nacional 

de Colombia, p. 123. 
10 Nesse sentido, MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: gestão ambiental em foco. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2005; SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003; SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. Bens culturais e proteção jurídica. Porto 

Alegre: Unidade Editorial da Prefeitura, 1997; MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental 

Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2013; dentre outros. 
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para detectar adequadamente os possíveis impactos de um projeto sobre os bens culturais, 

que demandam análise criteriosa por parte de arquitetos, arqueólogos, historiadores, 

antropólogos, cientistas sociais etc. 

 Ainda, é importante ressaltar que a omissão ou análise insuficiente dos impactos 

causados ao patrimônio cultural pode acarretar consequências jurídicas tais como a 

suspensão ou cancelamento administrativo da licença ambiental indevidamente 

concedida, no reconhecimento judicial de nulidade da avaliação de impacto ambiental, na 

responsabilização administrativa e penal dos empreendedores e profissionais incumbidos 

da realização dos estudos, além da responsabilidade civil objetiva pelos danos 

patrimoniais e extrapatrimoniais eventualmente causados. 

Inobstante, podem acarretar uma perda da função dos bens culturais para uma 

determinada comunidade, com a alteração dos modos de vida, a perda de referenciais 

geográficos tais como um pico, o cume de uma montanha, a impossibilidade de 

manifestação de práticas culturais como danças, rituais, festividades, a perda de memória 

da cultura popular diante do reassentamento de uma comunidade para a construção de 

uma hidrelétrica, dentre inúmeras outras possibilidades. Eventuais danos ao patrimônio 

cultural podem ser irreparáveis, ocasionando a perda da função desse para a comunidade.  

Explicado o contexto, a presente pesquisa pretende discutir o tratamento jurídico 

dado ao patrimônio cultural no âmbito da avaliação de impacto ambiental sob a 

perspectiva dos novos direitos abarcada pelo pluralismo jurídico comunitário-

participativo e considerando a necessária autonomia do Direito do Patrimônio Cultural 

em face do Direito Ambiental. Objetiva-se compreendê-los não como subsistemas 

jurídicos indistintos ou diametralmente opostos, mas como áreas que se comunicam, o 

que é salutar por implicar a evolução dos institutos e instrumentos de cada um deles, 

dotando-os de meios para concretizar as necessidades humanas que fundamentam e 

legitimam as relações jurídicas por eles abordadas. 

Para tanto, buscar-se-á compreender as impropriedades da tutela jurídica conjunta 

de meio ambiente e patrimônio cultural, que produzem reflexos na avaliação 

concomitante dos impactos ambientais e culturais acarretados por um empreendimento. 

Após essa análise, buscar-se-á propor alternativas para uma avaliação de impacto cultural 

autônoma à avaliação de impacto ambiental e adequada às bases pluralistas. 

No primeiro capítulo, busca-se compreender as bases dos novos direitos sob a 

ótica do pluralismo jurídico comunitário-participativo e sua relação com o Direito 

Ambiental e o Direito do Patrimônio Cultural.  
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No segundo capítulo, serão identificadas as diferenças e as similitudes existentes 

entre os bens naturais e os culturais e a necessária tutela específica para cada um deles, 

inclusive no âmbito da avaliação de impactos. 

A partir daí, no terceiro capítulo, serão traçadas diretrizes para uma avaliação de 

impacto cultural autônoma à avaliação de impacto ambiental. Serão analisadas 

experiências, conceitos, instrumentos e normativas de avaliação de impacto cultural, 

essas últimas instituídas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan) e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 

(Iepha), compreendendo-os por meio dos referenciais teóricos da presente investigação, 

com a apresentação de algumas sugestões para realizar uma avaliação de impacto cultural 

adequada às bases pluralistas. 

Esta pesquisa se justifica na medida em que as percepções sobre os sistemas 

culturais das comunidades e a maneira como essas são convocadas a participar da 

discussão desses projetos justificam e validam as decisões por vezes autoritárias tomadas 

pelo Poder Público, que pouco contribuem para o melhoramento do bem-estar das 

comunidades afetadas pelos projetos de desenvolvimento.  

Nesse contexto, a presente pesquisa está inserida no marco dos novos direitos a 

partir do pluralismo comunitário-participativo, proposto por Wolkmer, comprometido 

com a participação dos sujeitos, a efetiva satisfação das necessidades humanas –

ambientais e culturais - e com o processo democrático, participativo, descentralizado e 

emancipatório. Busca-se, sob essas bases, o desenvolvimento de uma nova epistemologia 

para se compreender a avaliação de impactos culturais causados pela implantação de 

empreendimentos. 

A metodologia segue a abordagem dialética e dedutiva-intepretativa, tendo em 

vista parte de aspectos gerais – os novos direitos sob a ótica do pluralismo jurídico 

comunitário-participativo e sua relação com o Direito Ambiental e o Direito do 

Patrimônio Cultural - para o estudo de um instrumento específico – a avaliação de 

impacto cultural. Utiliza-se o método monográfico, com consulta a livros, artigos e 

documentos nacionais e estrangeiros. A técnica de pesquisa utilizada é a bibliográfica e 

documental.  
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2 DIREITO AMBIENTAL E DIREITO DO PATRIMÔNIO CULTURAL SOB A 

PERSPECTIVA DOS NOVOS DIREITOS ABARCADA PELO PLURALISMO 

JURÍDICO COMUNITÁRIO-PARTICIPATIVO 

 

Em 1492, com a chegada dos espanhóis ao continente latino-americano, ocorreu 

um encobrimento das culturas originárias dos povos que aqui viviam. No campo 

ontológico, esse encobrimento possibilitou a emergência de um novo padrão de 

racionalidade: o eurocentrismo, que culmina na superioridade europeia sobre o “resto” do 

mundo.  

O eurocentrismo manifestou-se de modo distinto em diversos campos do saber11. 

Na economia, a acumulação primitiva de riquezas (deslocadas da nova colônia para as 

metrópoles) manifestou-se sob o viés do capitalismo12. Na política, culminou na 

colonialidade13, enquanto progressão do colonialismo14 e do imperialismo que se 

sucederam na história, mantendo o caráter periférico, subalterno e explorado da América 

Latina e de seus povos. Também possibilitou a emancipação do homem, por meio do 

antropocentrismo15, subjugando a natureza e os “povos selvagens” à civilização do 

homem branco, europeu, capitalista. 

                                                           
11 LANDER, Edgardo. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas 

latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, Colección Sur Sur , 2005, p.23. 
12 Conforme Quijano: “no processo de constituição histórica da América, todas as formas de controle e de 

exploração do trabalho e de controle da produção, apropriação e distribuição de produtos foram articuladas 

em torno da relação capital-salário e do mercado mundial. Incluíram-se a escravidão, a servidão, a pequena 

produção mercantil, a reciprocidade e o salário. Em tal contexto, cada umas dessas formas de controle do 

trabalho não era uma mera extensão de seus antecedentes históricos. Todas eram histórica e 

sociologicamente novas. Em primeiro lugar, por que foram deliberadamente estabelecidas e organizadas 

para produzir mercadorias para o mercado mundial. Em segundo lugar, por que não existiam apenas de 

maneira simultânea no mesmo espaço/tempo, mas todas e cada uma articuladas com o capital e com seu 

mercado, e por esse meio entre si. Configuraram, assim, um novo padrão global de controle do trabalho, 

por sua vez um novo elemento fundamental de um novo padrão de poder, do qual eram conjunta e 

individualmente dependentes histórico-estruturalmente. Isso é, não apenas por seu lugar e função como 

partes subordinadas de uma totalidade, mas, também, por que, sem perder suas respectivas características 

e sem prejuízo das descontinuidades de suas relações com a ordem conjunta e consigo mesmas, seu 

movimento histórico dependia desse momento em diante de seu pertencimento ao padrão global de poder. 

Em terceiro lugar, e como consequência, para preencher as novas funções, cada uma delas desenvolveu 

novos traços e novas configurações histórico-estruturais.” QUIJANO, Anibal. Colonialidad del poder, 

eurocentrismo y América Latina. Buenos Aires, CLACSO, 2005, p.108 
13 A colonialidade constitui um padrão de dominação que não se restringe às bases formais, mas que 

subalterniza os processos intersubjetivos. Para Walter Mignolo, a colonialidade se impõe ao ser, ao poder 

e ao saber, regulando as formas de organização política, o conhecimento e a própria existência das 

comunidades subalternizadas e ocultadas. Para o autor, a colonialidade é o lado obscuro e necessário da 

modernidade, é sua parte indissociavelmente constitutiva. MIGNOLO, Walter. Colonialidade: o lado mais 

escuro da modernidade. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 32, n. 94,  2017  
14 Entende-se por colonialismo a relação político-econômica de dominação colonial de uma nação sobre 

outros povos: é o processo de subalternização político-econômico feito pelos Estados imperialistas. 
15 Entende-se por antropocentrismo a forma de pensamento comum a certos sistemas filosóficos que 

atribuem ao homem uma posição de centralidade em relação a todo o universo, como uma finalidade última. 
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Como descreve Lander16, a conquista ibérica do continente americano é o 

momento que inaugura os dois processos que articuladamente embasam todo o porvir: a 

organização colonial do mundo e a modernidade. 

Para esse autor, com o início do colonialismo na América Latina, modificam-se 

as estruturas de organização do mundo e, simultaneamente, a constituição colonial dos 

saberes, das linguagens, da memória e do imaginário.  

A partir daí, dá-se início ao processo de homogeneização consagrado entre os 

séculos XVII e XIX, no qual se passa a exaltar a Europa como o centro geográfico e 

cultural do mundo. Esse processo homogeneizador provoca a negação do outro, do 

diferente, tendo como referência de excelência aquilo que é europeu17.  

Consagra-se um metarrelato universal de que a sociedade industrial liberal é a 

expressão mais avançada de todo o processo histórico mundial, devendo ser esse o 

modelo definidor da sociedade moderna, sendo o único futuro possível para todas as 

culturas e povos e aqueles que não se incorporarem a essa concepção estarão destinados 

ao desaparecimento. As formas de conhecimento desenvolvidas a partir dessa sociedade 

se converteram nas únicas formas válidas, objetivas e universais de conhecimento. 

Capitalismo, Estado-nação, divisão de classes, progresso científico, tudo se 

converteu em categorias universais para a análise da realidade, constituindo-se, assim, em 

proposições normativas que definem o dever-ser para todos os povos. 

Essa lógica trouxe implicações no silenciamento de diversas culturas, não só da 

América Latina, mas do Sul Global18, que é composto por todos os povos periféricos e 

dominados neste sistema-mundo19 que se inaugura com a modernidade, em 1492. 

A modernidade20 foi uma época em que se construíram paradigmas diversos, baseados 

em aspectos como os citados acima e construídos a partir da totalidade eurocêntrica, ou 

                                                           
16 LANDER, Edgardo. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas 

latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, Colección Sur Sur, 2005. 
17 Ibid., p.16.  
18 Na mesma concepção adotada por Santos, a referência nesse contexto é aos países das regiões periféricas 

e semiperiféricas do sistema-mundo moderno, que, após a II Guerra Mundial, foram denominadas “Terceiro 

Mundo”. SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma 

ecologia de saberes. Novos estudos - CEBRAP, São Paulo, n. 79, p. 71-94, Nov.  2007, p.73.  
19 Expressão desenvolvida por Immanuel Wallerstein, o sistema-mundo baseia-se na divisão do trabalho 

que resulta na divisão do mundo em países centrais e periféricos. Nos países centrais, concentram-se a 

produção altamente especializada e o capital intensivo, enquanto os países periféricos se dedicam à extração 

de matérias primas. WALLERSTEIN, Immanuel. O universalismo europeu: a retórica do poder. Trad. 

Beatriz Medina; apresentação Luiz Alberto Moniz Bandeira. São Paulo: Boitempo, 2007. 
20 A modernidade tem como marco temporal o ano de 1492, com o início do processo de formação do 

estado moderno e, como consequência, “o direito moderno uniformizado e uniformizador”, o exército 

nacional, as moedas nacionais, os bancos, o capitalismo, a polícia, o povo nacional, a burocracia estatal, o 

liberalismo, os direitos humanos, dentre outras ideias representativas daquela de “uniformização; 
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seja, da ontologia do homem branco, civilizado, capitalista, proprietário, sem integrar a 

exterioridade dos homens e mulheres que não se enquadravam nessas categorias, exceto 

como modo de afirmar a própria superioridade e civilidade europeia. Foi produto de 

eventos culturais, como o Renascimento, a Reforma Protestante, as revoluções político-

burguesas dos séculos XVII e XVIII e o Iluminismo, que traduzem a sua expressão 

máxima. Por meio desse movimento, exaltou-se a emancipação do homem, do sujeito 

individualista, por meio de um processo de racionalização da vida21. 

Assim, na modernidade firmou-se a organização colonial do mundo, emergindo 

diversos monismos22, vários monopólios, por meio dos quais se engendrou um padrão 

global de poder, a colonialidade, que se sustenta sobre o eixo da dominação racial, de 

gênero e do trabalho, culminando no monopólio do ser, do saber e do fazer e se opondo 

a toda uma pluralidade de modos de existir, fazer e viver. São os pluralismos negados à 

exterioridade, à periferia subalternizada diante do eurocentrismo. 

Tal contexto também possui os seus reflexos no Direito. 

Em âmbito jurídico, o Iluminismo e a Revolução Francesa de 1789 tiveram 

especial importância, sobretudo em relação à consolidação da tese da universalização e 

da formalização dos direitos do homem23. Segundo Wolkmer, “[...] se estimulou, sob a 

égide de um Estado-Nação unificado, o processo de integração dos múltiplos sistemas 

legais sob o fundamento da igualdade de todos os indivíduos perante uma legislação 

comum.”24 

A sociedade moderna europeia favoreceu a emergência de uma estrutura 

centralizada de poder, compreendida sob a ótica do Estado-nação, edificando uma 

concepção monista do Direito e uma racionalização normativa pautada pela ciência 

jurídica, a partir de uma concepção técnico-formal, que se legitima por meio do poder 

                                                           
homogeneização; normalização (que gera hegemonias) e a negação sistemática da diversidade. Para a 

construção da identidade nacional, elementar para a legitimação do Estado nacional e suas bases 

uniformizadoras, necessita-se do estranhamento do outro, da exclusão e do rebaixamento daquele que é 

diferente.” MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Estado Plurinacional e Direito Internacional. 

Curitiba: Juruá, 2013, p.24, 
21 WOLKMER, Antônio Carlos. Mudanças de Paradigmas, Pluralismo e Novos Direitos. Espaço Jurídico, 

Joaçaba, v. 7, n. 2, p. 87-96, jul./dez. 2006, p.89. 
22 O monismo advém da concepção moderna de que o Estado é o centro do poder e única fonte válida de 

criação de normas jurídicas. O Direito só pode ser assim considerado quando positivado. Portanto, segundo 

tal pensar, somente seriam jurídicas as normas emanadas pelo Estado. 
23 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2004, p.42. 
24 WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos “novos” direitos. 

Revista Jurídica Unicuritiba, Curitiba, v.2, n. 31, 121-148, 2013, p.126. 
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estatal25. Diante disso, consolidou-se o processo de uniformização burocrática que se 

sobrepôs à pluralidade dos sistemas jurídicos até então existentes26. O Direito da 

sociedade moderna27 proporcionou uma uniformização secular, subordinando a aplicação 

da Justiça à vontade estatal soberana. 

Dessa forma, a teoria e a prática jurídica se assentaram sob uma base 

individualista, patrimonial e científica, sendo o Direito expressão daquilo que está na lei 

escrita, tendo o Estado como fonte exclusiva de todas as normas sociais válidas28. 

Kelsen aparece como um dos expoentes dessa concepção monista de Direito. Em 

sua obra Teoria Pura do Direito, o autor defende a superação do dualismo entre o Direito 

e o Estado, concebendo o Estado como a ordem jurídica. O Estado passa a ser não somente 

a fonte do Direito, já que esse coincide com o próprio Estado. Nessa concepção, o Estado 

não se justifica pelo Direito nem o Direito se justifica pelo Estado, pois todo Estado é 

uma ordem jurídica, devendo ambos serem entendidos como uma única ordem coercitiva 

humana29. 

Especialmente no que tange ao meio ambiente e ao patrimônio cultural, as 

políticas públicas implementadas e as leis criadas nos séculos XIX e XX refletiram ideias 

eurocêntricas e homogeneizadoras, encobrindo culturas e pautando a preservação do meio 

ambiente com base em uma racionalidade econômica30. 

A partir do século XIX, atentou-se para a ideia dos conflitos existentes entre 

natureza e cultura e a importância de se tratar esses temas no âmbito do Direito. Assim, 

patrimônio cultural e meio ambiente passaram a tomar proporções de políticas 

institucionais. 

Como tentativa de criar uma identidade nacional brasileira, no início do século 

XX, logo após a Proclamação da República e em um momento de crescente 

                                                           
25 GRIBOGGI, Ângela Maria. Pluralismo jurídico: uma realidade da sociedade e do direito brasileiro no 

século XXI. Dissertação (mestrado) apresentada à Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Curitiba, 

2009. 
26 WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos “novos” direitos. 

Revista Jurídica Unicuritiba, Curitiba, v.2, n. 31, 121-148, 2013, p.125. 
27 Direito moderno, no dizer de Eros Grau, “é o direito (positivo) produzido pelo chamado Estado moderno, 

datado da Revolução Francesa. Objeto a partir e em torno do qual os juristas desenvolvem uma atividade 

técnica – e não política –, esse modelo de direito é o modelo de direito do modo de produção capitalista”. 

GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.101. 
28 WOLKMER, op.cit, p.123. 
29 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. 6. Ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998, p.222. 
30 LEFF, Enrique. Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. Tradução de Luis Carlos 

Cabral. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2006.  



21 
 

industrialização, buscou-se encontrar elementos identitários a fim de unir a população em 

torno de um projeto de nação.  

O meio ambiente e o patrimônio cultural foram incorporados à política 

institucional nesse contexto de afirmação da nacionalidade e crescimento econômico.  

Buscou-se, então, estabelecer alguns parâmetros para a utilização dos recursos 

naturais presentes no território brasileiro. O Código Florestal de 1934 reflete esse discurso 

ao categorizar as florestas brasileiras entre protetoras, remanescentes, modelos e de 

rendimento. 

As florestas protetoras refletiam a ideia nacionalista. Eram aquelas que possuíam 

a finalidade de conservar o regime das águas, evitar a erosão das terras, fixar dunas, 

auxiliar na defesa das fronteiras do modo julgado necessário pelas autoridades militares, 

assegurar as condições de salubridade pública, proteger sítios “que por sua belleza 

mereçam ser conservados”31 e asilar espécimes raros da fauna indígena. 

Já as remanescentes e modelos refletiam um caráter preservacionista, visando a 

preservação dos parques e ao cultivo de espécies raras cuja conservação fosse considerada 

necessária por motivo de interesse biológico ou estético. Refletia, pois, a corrente 

preservacionista, difundida nos Estados Unidos e na Europa, galgada na ideia de que a 

natureza deveria ser separada do homem, com a criação de parques nacionais para que os 

locais dotados de uma natureza exuberante fossem mantidos em seu estado primitivo, 

sendo permitida, apenas, a sua visitação32. 

As demais florestas eram consideradas como de rendimento, estando aptas a ser 

utilizadas para a industrialização do país. 

Como aponta Braga e Silva, o movimento preservacionista ambiental foi 

estrategicamente utilizado para a expropriação das terras ocupadas pelos povos indígenas 

da América: 

O movimento preservacionista ambiental, entre a segunda metade do século 

XIX e a primeira metade do século XX, opondo homem e natureza, foi 

estrategicamente fundamental para a expropriação de terras ocupadas pelos 

povos indígenas da América. Durante os empreendimentos privados de 

loteamento capitalista do “oeste”, apoiados pelos governos neocoloniais 

republicanos, a fundação de parques ecológicos, em formato de ilhas terrestres 

isoladas, provocou, juntamente com a especulação agrária, mortes e violências 

                                                           
31 BRASIL. Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934. Aprova o Código Florestal (revogado pela Lei 

nº 4.771, de 1965). 
32 BRITO, Bárbara Lis Rabelo; BRITO, Daguinete Maria Chaves; SOUZA, Ester Almeida de. Pressupostos 

teóricos de proteção da natureza. Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e 

Políticas Públicas. Macapá, n. 7, p. 141-147, 2015. 
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de grupos nativos e camponeses, a fim de “civilizar” o continente do Atlântico 

ao Pacífico
33

.  

 

Nessa época, sequer se falava em Direito Ambiental. Buscava-se, apenas, 

estabelecer certo controle do Poder Público sobre o uso dos recursos naturais, com vistas 

a compatibilizar o crescimento econômico com a proteção de elementos naturais de 

relevante interesse biológico e estético, a fim de se estabelecer uma identidade nacional. 

Também com vistas à formação da identidade nacional, buscou-se eleger 

elementos representativos daquilo que, na época, elencava-se como o que deveria ser a 

cultura brasileira, especialmente a partir da década de 1920, com a criação do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan) e a instituição do tombamento como 

instrumento legal de tutela, ambos impulsionados pelo movimento modernista. 

A proteção do patrimônio cultural no Brasil, no seu surgimento, estava 

intimamente ligada à ideia de monumentalidade e excepcionalidade, visando a uma 

assemelhação da cultura europeia, subjugando a cultura local. 

Tal acepção convergiu para aquilo que o Estado Novo considerava como a melhor 

política cultural para criar uma cultura “homogênea” e segregante. Ademais, considerava-

se como patrimônio cultural somente aquilo que os especialistas de distintas áreas do 

conhecimento científico assim definiam. 

Conforme se passará a expor, essa concepção de mundo apresentou diversos 

reflexos no Direito e no modo como são produzidas as normas, que, fundado sob a égide 

do Estado-nação, pautou-se por uma concepção monista, segundo a qual ele só é válido 

positivado por meio de normas emanadas pelo Estado. 

Entretanto, constituído sob essas bases, o Direito não consegue dar resposta aos 

atuais anseios sociais referentes ao meio ambiente e à cultura, que demandam conceitos 

e instrumentos jurídicos de tutela que desafiam a lógica tradicional. 

Como assinala Wolkmer, o arcabouço normativista da teoria jurídica moderna é 

pouco eficaz, não conseguindo atender à extensão competitiva das sociedades 

globalizadas, “que passam por distintas espécies de reprodução do capital, por acentuadas 

                                                           
33 BRAGA, Emanuel Oliveira; SILVA, Luciano de Souza. Em defesa da educação patrimonial e da pesquisa 

participativa na análise de impacto dos processos de licenciamento ambiental no Brasil: a construção do 

patrimônio cultural local em situações de encontro e conflito. In: TOLENTINO, Átila Bezerra (org.). 

Educação Patrimonial: diálogo entre escola, museu e cidade. João Pessoa: IPHAN, 2014, p. 64. 
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contradições sociais e por fluxos que refletem tanto crises de legitimidade quanto crises 

na efetivação da Justiça”.34. 

Conforme Catusso, o modelo da unicidade das fontes é insuficiente para oferecer 

resposta aos atuais anseios sociais. A simplificação das fontes do Direito, pautadas 

exclusivamente no Estado, não resultou em maior liberdade individual, pois daí advém 

uma regulação jurídica que é distante da sociedade civil, abstrata, generalizada, tendente 

ao imobilismo e potencialmente opressora, fazendo insurgir ordens não-estatais para 

responder aos anseios da crescente complexidade social35. 

Sobre os novos anseios sociais, Veras Neto afirma que eles se relacionam com a 

nova etapa de complexidade alcançada pelo modelo capitalista entre os anos 1970 e 1990, 

caracterizado por um processo de reordenação e flexibilização do capital internacional36.  

Segundo o autor, iniciou-se, entre os anos citados, uma nova fase de concentração 

das riquezas, por meio das corporações internacionais, da formação de blocos econômicos 

e da integração dos mercados. Com essas mudanças, ganharam força as formas de 

descentralização do poder e a presença de novos polos normativos, insurgentes e 

informais, fomentados por meio de práticas pluralistas. 

Wolkmer aponta que esses novos direitos devem ser compreendidos como a 

afirmação e a materialização de necessidades individuais, coletivas e difusas, de diversas 

ordens, que emergem informalmente do seio social, advindas de práticas de conflito ou 

de cooperação, estando ou não previstas ou contidas na legislação estatal, mas que acabam 

se instituindo formalmente. 

 

A estrutura das necessidades humanas que permeia o indivíduo e a coletividade 

refere-se tanto a um processo de subjetividade, modos de vida, desejos e 

valores, quanto à constante "ausência" ou "vazio" de algo almejado e nem 

sempre realizável. Por serem inesgotáveis e ilimitadas no tempo e no espaço, 

as necessidades humanas estão em permanente redefinição e criação. Por 

consequência, as situações de necessidade e carência constituem a razão 

motivadora e a condição de possibilidade do aparecimento de "novos" direitos.  

As mudanças e o desenvolvimento no modo de viver, produzir, consumir e 

relacionar-se de indivíduos, grupos e classes podem perfeitamente determinar 

anseios, desejos e interesses que transcendem os limites e as possibilidades do 

sistema, propiciando situações de necessidade, carência e exclusão37. 

                                                           
34 WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos “novos” direitos. 

Revista Jurídica Unicuritiba, Curitiba, v.2, n. 31, 121-148, 2013, p.124. 
35 CATUSSO, Joseane. Pluralismo jurídico: um novo paradigma para se pensar o fenômeno jurídico. 

Revista eletrônica do CEJUR, Curitiba, a.2, v.1, n.2, 119-147, ago./dez., 2007, p. 124.  
36 VERAS NETO, Francisco Quintanilha. Pluralismo Jurídico-comunitário participativo, emancipatório, 

libertador como projeto de combate ao monismo jurídico neoliberal na América Latina. Espaço Jurídico, 

Joaçaba, v. 11, n. 1, p. 149-186, jan./jun. 2010, p. 151. 
37 WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos “novos” direitos. 

Revista Jurídica Unicuritiba, Curitiba, v.2, n. 31, 121-148, 2013, p.137. 
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A partir daí, o autor constrói a teoria do pluralismo jurídico para abarcar esses 

novos direitos, definidos como as várias “manifestações ou práticas normativas existentes 

em um mesmo espaço sociopolítico, interagidas por conflitos ou consensos, podendo ser 

ou não oficiais e tendo a sua razão de ser nas necessidades existenciais, materiais e 

culturais.”38. 

Como afirma Brandão, os novos direitos expressam “a condição de direitos que 

se manifestam no momento mesmo em que se necessita indagar de sua existência para 

garantir a sua tutela, constituindo-se, assim, um conceito aberto e em permanente e 

constante mutação.”39. 

O pluralismo jurídico busca pautar o Direito “no conjunto de práticas sociais que 

o determinam”, por meio de uma aproximação da teoria com a prática, enxergando o 

Direito como “instrumento estratégico de efetiva alteração das práticas reais vigentes”, 

capaz de contribuir para uma sociedade mais justa e democrática40.  

A fim de constituir uma cultura jurídica democrática, embasada no pluralismo e 

na ética da alteridade, faz-se necessária a adoção do pensamento crítico41, construído a 

partir da práxis das sociedades emergentes, capaz de viabilizar e operacionalizar novos 

conceitos, categorias e instrumentos de representação social42.  

É necessário ultrapassar o direito forjado exclusivamente em bases formais, 

assumindo-se a importância de se realizar um corte epistemológico para buscar novas 

soluções para os problemas jurídicos quando as soluções tradicionais teóricas não forem 

capazes de dar uma resposta adequada, a fim de construir um projeto de superação de 

relações jurídicas injustas e desiguais. 

A consequência disso é a emergência de instituições políticas e jurídicas 

pluralistas, democráticas e participativas, bem como a materialização crescente das 

                                                           
38 WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução ao pensamento jurídico crítico. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 

2015, p.229. 
39 BRANDÃO, Paulo de Tarso. A tutela judicial dos “novos” direitos: em busca de uma efetividade para 

os direitos típicos da cidadania. Tese de doutorado apresentada à Universidade Federal de Santa Catarina. 

Florianópolis, dez. 2000, p.130. 
40 Ibid., p.130. 
41 Compreendido por Wolkmer como “a formulação teórico-prática que se revela capaz de questionar e de 

romper com o normativo que está disciplinarmente ordenado e oficialmente consagrado em dada formação 

social, buscando a possibilidade de conceber e operacionalizar outras formas diferenciadas, não repressivas 

e emancipadoras de prática jurídica.” WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo jurídico: fundamentos de 

uma cultura do direito. 4. Ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2015, p.46. 
42 Ibid. 
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práticas legais insurgentes43. Ressalta-se, portanto, que a resposta a essas novas demandas 

jurídicas deve ser encontrada no bojo da sociedade civil, com a efetiva participação 

popular para a satisfação das necessidades humanas, especialmente no contexto do 

capitalismo periférico44, marcadas por estruturas de igualdades precárias e pulverizadas 

por espaços de conflitos intermitentes45. 

Dessa forma, tem-se o pluralismo jurídico comunitário-participativo: 

 

(...) configurado através de espaços públicos abertos e compartilhados 

democraticamente, privilegiando a participação direta de sociabilidades 

excluídas e subalternas, capazes de instaurar novos direitos enquanto 

necessidades desejadas e possibilitando que o processo histórico de lutas se 

encaminhe por vontade e por manifestação autêntica das bases comunitárias46. 

 

Ao considerar outras realidades e práticas jurídicas, o pluralismo jurídico 

descortina novas formas de se relacionar com a justiça47 e abre canais para uma maior 

participação dos cidadãos tanto no Direito Estatal, quanto fora dele48. Nesse modelo de 

pluralismo jurídicoformulado por Wolkmer, é perceptível a ênfase na dinâmica e nos 

atores da sociedade como fonte da gênese do Direito.  

Nessa proposta, torna-se evidente que os movimentos sociais49 têm um papel 

preponderante, sobretudo pela postura reivindicatória fundamental no processo de 

materialização de direitos. Haja vista ainda a propagação de princípios que conduzem ou 

estimulam a convivência da divergência, uma vez que a alteridade se consolida como 

                                                           
43 WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma cultura do direito. 4. Ed. rev. 

atual. São Paulo: Saraiva, 2015, p.108. 
44 Segundo Wolkmer, capitalismo periférico é o modelo de desenvolvimento que estabelece a dependência, 

a submissão e o controle das estruturas socioeconômicas e político-culturais locais e/ou nacionais aos 

interesses das transnacionais e das economias dos centros hegemônicos. WOLKMER, Antônio Carlos. 

Pluralismo jurídico: fundamentos de uma cultura do direito. 4. Ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2015, 

p.80. 
45 Ibid. 
46 Ibid., p.82. 
47 Se partirmos rigorosamente dos pressupostos e das categorias da dogmática positivista, utilizar a palavra 

“justiça” para discutir o Direito seria inapropriado. Para um modelo que se pretende objetivo, neutro e 

racional e cuja estruturação se dá sobre procedimentos formais, a discussão sobre justiça envolveria um 

conteúdo extremamente subjetivo, que somente poderia ser abordado se revestido de conteúdo normativo, 

ou seja, adstrito a um texto legal e vinculado aos procedimentos formais de produção dessa norma. Já no 

pluralismo jurídico, a discussão sobre um conceito de “justiça” está associada à questão das necessidades 

fundamentais.  
48 Em outras palavras, o pluralismo jurídico comunitário-participativo preocupa-se não somente com o 

Direito informal, mas também com a interação entre o Direito oficial, positivado, e o Direito não oficial, 

ainda disperso na sociedade. 
49 Na perspectiva do pluralismo jurídico comunitário-participativo, “os novos movimentos sociais devem 

ser entendidos como sujeitos coletivos transformadores, advindos de diversos estratos sociais e integrantes 

de uma prática política cotidiana com certo grau de ‘institucionalização’, imbuídos de princípios valorativos 

comuns e objetivando a realização de necessidades humanas fundamentais.” WOLKMER, op. cit., p.130. 
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valor elementar nesse modelo pluralista e o próprio conflito perde o sentido totalmente 

negativo a ele associado.  

Ao deixar de serem subordinadas a uma sistematização tecnoformal e a 

procedimentos prefixados, as manifestações comunitárias para produção do Direito estão 

pautadas e se sujeitam à eficácia social, regulada pelas forças individuais e identidades 

coletivas em processos de lutas históricas. Desse modo, o pluralismo de caráter 

comunitário-participativo é erigido sobre dois alicerces: os "fundamentos de efetividade 

material" (emergência de novos sujeitos coletivos, satisfação das necessidades humanas 

fundamentais) e os "fundamentos de efetividade formal" (reordenação do espaço público 

mediante uma política democrático-comunitária descentralizadora e participativa, 

desenvolvimento da ética concreta da alteridade, construção de processos para uma 

racionalidade emancipatória). Para Brandão, dentre os novos direitos, podem ser 

compreendidos tanto aqueles que são frutos da vivência de uma nova realidade social e 

política, já estando ou não reconhecidos pelo Poder Público, quanto os que se 

manifestaram e foram enunciados e reconhecidos em outra época, mas que passam 

atualmente por uma reformulação50. 

Esses novos direitos podem se referir tanto aos recentemente enunciados, ainda 

não compreendidos em toda a sua extensão, bem como aqueles que possuem uma gênese 

tradicional e sofreram uma transformação que os distanciaram das suas características 

originárias. Ainda, podem se reportar a direitos que ainda não foram reconhecidos ou 

enunciados pelo Poder Público, mas que são realidades e necessitam urgentemente de 

tutela.  

Como aponta Nunes, só se pode compreender os direitos a partir de um 

entendimento sobre a formação, a modificação e o reconhecimento dos direitos por meio 

dos tempos, especialmente conforme a concepção de Estado e a conformação de 

sociedade vigente nas épocas em que se manifestam51. 

Alguns desses direitos tiveram origem em realidades anteriores ao próprio Estado, 

como o Direito de Família e o Direito das Obrigações. Já outros somente se manifestaram 

e foram assegurados no Estado Moderno e já não mais correspondem à sua gênese em 

razão das mudanças que sofreram na passagem para o Estado Contemporâneo, como o 

                                                           
50 BRANDÃO, Paulo de Tarso. A tutela judicial dos “novos” direitos: em busca de uma efetividade para 

os direitos típicos da cidadania. Tese de doutorado apresentada à Universidade Federal de Santa Catarina. 

Florianópolis, dez. 2000. 
51 NUNES, Leonardo Silva. A Era dos Direitos Fundamentais: dos direitos individuais aos direitos difusos. 

Global to Local Law News, v. 2016, p. 5-19, 2016, p.12. 
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Direito de Propriedade e o Direito dos Contratos. Há ainda aqueles Direitos que são 

típicos do Estado Contemporâneo e que não poderiam ser pensados fora dele, como os 

direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos52. 

Sobre os difusos, coletivos e individuais homogêneos, observa o autor o 

desequilíbrio que esses causam aos conceitos e categorias da Teoria Geral do Direito, 

propiciando afloramento e crescimento dos interesses e dos Direitos difusos e coletivos, 

que “não é somente uma modificação nos esquemas conceituais, mas corresponde a uma 

outra concepção sobre os instrumentos destinados à tutela de tais interesses”.53. 

Grinover leciona que:  

 

O outro grupo de interesses metaindividuais, o dos interesses difusos 

propriamente ditos, compreende interesses que não encontram apoio em uma 

relação-base bem definida, reduzindo-se o vínculo entre as pessoas e fatores 

conjunturais ou extremamente genéricos, a dados de fato frequentemente 

acidentais e mutáveis: habitar a mesma região, consumir o mesmo produto, 

viver sob determinadas condições socioeconômicas, sujeitar-se a determinados 

empreendimentos, (sic) etc. Trata-se de interesses espalhados e informais à 

tutela de necessidades, também coletivas, sinteticamente referidas à qualidade 

de vida. E essas necessidades e esses interesses, de massa, sofrem constantes 

investidas, frequentemente também de massas, contrapondo grupo versus 

grupo, em conflitos que se coletivizam em ambos os polos. [...] Decorre daí 

que suas notas essenciais podem ser destacadas, nesses interesses difusos. 

Uma, relativa à sua titularidade, pois (sic) pertencem a uma série 

indeterminada de sujeitos. Vê-se daí que soçobra o conceito clássico de direito 

subjetivo, centro de todo o sistema clássico burguês, que investia o indivíduo 

do exercício de direitos subjetivos, titularizados claramente em suas mãos, e 

legitimava o prejuízo causado a quem de outro direito subjetivo não fosse 

titular. Outra, relativa ao seu objeto, que é sempre um bem coletivo, 

insuscetível de divisão, sendo que a satisfação de um interessado implica 

necessariamente a satisfação de todos, ao mesmo tempo em que a lesão de um 

indica a lesão de toda a coletividade. Neste sentido, foi precisamente apontada, 

por Barbosa Moreira, a indivisibilidade, lato sensu, desse bem.54. 

 

Nesse sentido, os novos direitos nem sempre são realmente “novos”. Por vezes, 

são direitos já reconhecidos que a sua efetivação não passa pelas vias tradicionais estatais 

– legislativa e judicial -, mas, sim, de “um processo de lutas especificas e conquista das 

identidades coletivas plurais para serem reconhecidos pelo Estado ou pela ordem pública 

constituída.”55. 

                                                           
52 BRANDÃO, op. cit. 
53 BRANDÃO, Paulo de Tarso. A tutela judicial dos “novos” direitos: em busca de uma efetividade para 

os direitos típicos da cidadania. Tese de doutorado apresentada à Universidade Federal de Santa Catarina. 

Florianópolis, dez. 2000, p.112. 
54 GRINOVER, Ada Pellegrini. A tutela dos interesses difusos. São Paulo: Max Limonad, 1984, p 29-45, 

p.30-31. 
55 WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos “novos” direitos. 

Revista Jurídica Unicuritiba, Curitiba, v.2, n. 31, 121-148, 2013, p.137. 
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Assim, quando se fala em novos direitos, é preciso estar atento a todas essas 

circunstâncias, para que se possa efetivamente entender a razão da necessidade de 

construção de tutelas protetivas desses direitos por meio de mecanismos adequados.  

É nesse contexto que surge a necessidade de estabelecer instrumentos jurídicos 

específicos de tutela para o Direito Ambiental e o Direito do Patrimônio Cultural. 

O Direito Ambiental surge a partir da necessidade humana de estabelecer limites 

para a utilização dos recursos naturais no contexto de globalização da economia e das 

relações de consumo. A degradação ambiental impõe a necessidade de repensar a 

proteção do meio ambiente, enquanto bem jurídico de caráter difuso e transindividual.  

A poluição, a falta de água, a excessiva utilização de agrotóxicos nos alimentos 

são problemas que afetam a coletividade, não sendo possível individualizar precisamente 

essas questões de natureza difusa. A preservação ambiental é tarefa que se impõe à 

coletividade, aliada ao Poder Público e ao indivíduo, por meio de instrumentos jurídicos 

próprios e de intensa participação social na gestão ambiental.  

Ainda que no Brasil tenha seja difundida a ideia de que o patrimônio cultural deve 

ser tutelado por meio do Direito Ambiental, levando em consideração uma concepção 

ampla de meio ambiente que o julga em seus aspectos naturais, culturais e artificiais, 

percebe-se que as políticas institucionais e as normas ambientais voltam-se 

majoritariamente para a ideia de meio ambiente enquanto recursos naturais. Ademais, a 

proteção do patrimônio cultural surge embasada em necessidades humanas distintas 

daquelas em que se pauta o Direito Ambiental. Vive-se uma crise na identidade cultural, 

em face da propagação das incertezas e da perda de referências culturais.  

Como os bens culturais decorrem de uma prática comum, de uma referência 

coletiva entre as pessoas, podem ser concebidos como um elemento de ligação entre as 

comunidades, promovendo o reconhecimento e a identificação cultural.  

O patrimônio cultural existe na relação para e com o outro. É inerente à sua 

compreensão o reconhecimento por um grupo de seres humanos do seu valor e da sua 

compreensão histórica comum. O patrimônio cultural ganha destaque como instrumento 

apto a contribuir na superação do momento de crise vivido pela sociedade contemporânea 

em razão da sua capacidade de estabelecer canais e elos entre as diferentes comunidades, 

a local e a global, sendo ponte do presente entre o passado e o futuro. 

Para que isso seja possível, o processo de gestão e de eleição dos bens culturais 

deve orientar-se por uma proposta pluralista, inclusiva, atenta aos grupos 
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tradicionalmente marginalizados, além de dialógica, aberta ao conhecimento, à agregação 

de novos valores e à alteridade entre as diferentes culturas. 

É necessário que se pense um patrimônio cultural para além do reconhecimento 

da existência de diversas culturas. Precisa-se abarcar uma visão pluralista de patrimônio 

cultural, lendo-o para além do estritamente ligado ao antigo, à monumentalidade e à 

excepcionalidade. 

Dada à complexidade inerente ao tema, é necessário que se pensem mecanismos 

jurídicos próprios, específicos para lidar com o patrimônio cultural, ensejando a sua 

autonomização frente ao Direito Ambiental, por meio do Direito do Patrimônio Cultural. 

Nesse contexto e sob essas premissas, será demonstrado, no decorrer dessa 

pesquisa, que a avaliação de impactos ao patrimônio cultural deve ocorrer de forma 

autonomizada em relação à avaliação de impactos ambientais, por demandarem 

conceitos, referências e métodos próprios de análise em detrimento daquelas já 

engendradas pela avaliação de impacto ambiental. 

 

2.1 Direito Ambiental enquanto Novo Direito 

 

Há décadas se vem debatendo acerca da opção insustentável de desenvolvimento 

adotada pelas sociedades ocidentais capitalistas. Em que pese o debate, esse modelo de 

consumo se mantém de forma desenfreada, culminando na extinção de diversos sistemas 

ecológicos.  

O desenvolvimento da tecnociência fez com que a natureza, vista como objeto do 

conhecimento humano, fosse explorada até que atingisse níveis alarmantes de 

degradação56. 

Ao converter a natureza em condição de produção, explorando os recursos 

naturais de modo sem precedentes na história, o modelo capitalista ampliou as formas de 

promover a desigualdade, tornando, como explicita Santos, um “problema fundamental” 

da modernidade57. 

                                                           
56 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Estado de direito ambiental e sensibilidade 

ecológica: os novos desafios à proteção da natureza em um direito ambiental de segunda geração. In: 

WOLKMER, Antônio Carlos; LEITE, José Rubens Morato. Os “novos” direitos no Brasil: Natureza e 

perspectivas – uma visão básica das novas conflituosidades jurídicas. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 

219-256. 
57 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 7. Ed. 

Porto: Afrontamento, 1999, p.247. 
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É nesse contexto que surge o Direito Ambiental. A consciência de que a demanda 

cada vez mais intensa por bens de consumo, consequência da busca desenfreada pelo 

crescimento econômico, estava levando à exaustão dos recursos naturais e ameaçando a 

própria continuidade da vida humana no planeta. As manifestações populares e estudantis 

ocorridas especialmente na França em maio de 196858 motivaram alguns chefes de 

Estado, líderes políticos, industriais e expoentes do mundo acadêmico a se reunir, em 

abril de 1968, em um pequeno vilarejo próximo a Roma, na Itália, no encontro que ficou 

conhecido como Clube de Roma. 

A finalidade do encontro era analisar e discutir alternativas de ações de longo 

prazo que deveriam ser implementadas em âmbito global, para além da dinâmica nacional 

ou regional que costuma nortear as políticas públicas. Em 1972, o Clube de Roma tornou 

público o relatório intitulado “Limites para o Crescimento”, que causou grande impacto 

em todo o mundo, pois concluía que, se a humanidade continuasse a explorar os recursos 

naturais como na época, eles se esgotariam em menos de cem anos59. 

O diagnóstico do Clube de Roma concluiu, em síntese, que a degradação 

ambiental era resultado do descontrolado crescimento populacional e da demanda de 

recursos naturais, apontando como solução possível para minimizar os efeitos negativos 

dessa prática uma nova consciência de consumo60. 

Dessa forma, a partir da segunda metade do século XX, as questões ambientais 

passaram a ocupar grande espaço na pauta do debate mundial, sobretudo com o 

reconhecimento do caráter transfronteiriço e transnacional dos problemas ambientais61.  

                                                           
58 BRAGA, Emanuel Oliveira; SILVA, Luciano de Souza. Em defesa da educação patrimonial e da pesquisa 

participativa na análise de impacto dos processos de licenciamento ambiental no Brasil: a construção do 

patrimônio cultural local em situações de encontro e conflito. In: TOLENTINO, Átila Bezerra (org.). 

Educação Patrimonial: diálogo entre escola, museu e cidade. João Pessoa: IPHAN, 2014, p.93. 
59 TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence. Licenciamento ambiental. 6 ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2016, p.35. 
60 Ibid., p.36. 
61 Na década de 1950, adquire relevância acadêmica a discussão sobre desenvolvimento com a publicação 

de obras como The theory of economic growth. Os principais modelos de estratégia de desenvolvimento à 

época voltavam-se para o crescimento rápido do Produto Interno Bruto (PIB) e para a acumulação de 

capital, diversamente do que viria a ser questionado a partir da década de 1960 por diversos pensadores. Os 

anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial foram fundamentais para orientar tanto a teoria como a 

prática de que o progresso que se dá à custa do esgotamento dos recursos minerais não é, na verdade, 

progresso. A partir do pensamento de autores como Amartya Sen, ao final da década de 1960, torna-se cada 

vez mais difundida a ideia de que o desenvolvimento deve ser visto sob a perspectiva da capacidade 

humana. Deve-se abandonar a visão do homem como instrumento para adotar a de sujeito ativo da 

liberdade, a qual deve servir o desenvolvimento econômico, como meio de substanciá-la, em uma 

verdadeira visão do desenvolvimento como liberdade. É nesse momento que advém a ideia de “crescimento 

com qualidade”, segundo o qual as políticas de desenvolvimento devem voltar-se não só ao aumento do 

PIB ou do Produto Nacional Bruto (PNB), mas também e principalmente ao reflexo desse aumento em 

outros valores incorporado ao desenvolvimento, como redução da pobreza, proteção ambiental, equidade 
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No âmbito brasileiro, inicialmente, a preocupação com a preservação dos recursos 

naturais se deu após a Proclamação da República, quando se buscou construir uma 

identidade nacional. 

Como já elencado em outro momento desta pesquisa, o primeiro Código Florestal 

Brasileiro, de 1934, dividiu as florestas entre protetoras, remanescentes, modelo e de 

rendimento. As primeiras, de acordo com esse documento, visavam garantir a soberania 

nacional, sobretudo aquelas utilizadas para “auxiliar a defesa das fronteiras, de modo 

julgado necessário pelas autoridades militares” e para ter condições mínimas de 

preservação ambiental. As florestas remanescentes e modelo deviam ser protegidas em 

face de seu caráter científico e estético. Já aquelas de rendimento, poderiam ser utilizadas 

para potencializar a industrialização. 

Como apontado por Aragão, essa política implementada pelo Estado Novo “de 

cima para baixo” levou a conflitos com as populações residentes nas áreas protegidas 

criadas e naquelas destinadas à industrialização, já que eram invisibilizadas e não 

participavam da escolha dos bens naturais ou das áreas a ser protegidas62. Acrescenta 

ainda que, diante desses mesmos aspectos, os cientistas ambientais perceberam a 

insuficiência das medidas adotadas até aquele momento. 

A insatisfação com as políticas ambientais apresentava-se em todo o mundo por 

meio de movimentos sociais que cobravam mais participação da gestão do meio ambiente. 

Diante disso, em âmbito internacional, no ano de 1972, foi realizada a Conferência 

de Meio Ambiente das Nações Unidas, em Estocolmo, reunindo representantes de 113 

países e 250 organizações não-governamentais. Como resultado do evento, foi gerada a 

Declaração de Estocolmo, também conhecida como Declaração sobre o Meio Ambiente 

Urbano, e instaurado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 

Nesse evento e nesses documentos calcaram-se as bases do Direito Ambiental em nível 

internacional. 

Conforme aponta Nascimento, a partir da Declaração de Estocolmo, buscou-se 

conciliar o embate da preservação ambiental entre países desenvolvidos e o chamado 

Terceiro Mundo. Enquanto os primeiros se preocupavam com a crescente degradação 

                                                           
distributiva e ênfase na capacidade humana. OLIVEIRA, Raissa Lustosa de; COUTINHO, Ana Luisa 

Celino. O licenciamento ambiental e o desafio do desenvolvimento sustentável no Brasil. Publicação 

nos Anais do XXI Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito. Florianópolis, 2012, p.375-

376. 
62 ARAGÃO, Lucas Viana. Sociedade e Natureza nas Políticas de Preservação: O Modo de Fazer 

Política Pública em Itaúnas/ES. Dissertação (Mestrado) – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural, Rio de Janeiro, 2013, p.32. 
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ambiental que afetava a sua qualidade de vida, os outros estavam receosos de sofrer 

restrições à exportação dos seus produtos primários e ter o seu desenvolvimento 

subtraído63. 

Silva esclarece que “a participação política do Brasil na Conferência de Estocolmo 

foi de afirmar a necessidade de progresso, o que, de certa forma, estaria de acordo com 

as discussões colocadas durante o evento de conciliar o progresso com a preservação 

ambiental”. 64. 

Para Diegues, os anos 1970 representavam um rápido crescimento da economia 

brasileira, sobretudo mediante megaprojetos que geravam significativo impacto sobre a 

natureza, como centros químicos e petroquímicos, instalados nas áreas litorâneas, as mais 

populosas do país. A degradação ambiental, entretanto, foi recoberta pelo “milagre 

econômico”, que buscava, a qualquer custo, atrair indústrias. Tal posicionamento foi 

retratado pelo país inclusive na Conferência de Estocolmo65. 

Contudo, o conteúdo da conferência repercutiu em âmbito nacional, estimulando 

a criação do primeiro órgão brasileiro de meio ambiente: a Secretaria Especial de Meio 

Ambiente66, criada em 1973 pelo Decreto nº 73.030, no âmbito do Ministério do Interior. 

À época, ganhou força o movimento ambientalista, que, como descreve Viola, 

representa atores e processos que foram frutos da preocupação social com a degradação 

ambiental: 

 

                                                           
63 NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do. Trajetória da sustentabilidade: do ambiental ao social, do social 

ao econômico [on line]. 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v26n74/a05v26n74.pdf. >. 

Acesso em: 26 jan 2019. 
64 SILVA, Luciano de Souza e. Licenciamento ambiental: desafios e possibilidades para a preservação do 

patrimônio cultural brasileiro. Dissertação (Mestrado) – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural. Rio de Janeiro, 2016, p.53. 
65 DIEGUES, Antônio Carlos Sant’Ana. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo: Hucitec, 

1996. 
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assegurem o bem-estar das populações e o seu desenvolvimento econômico e social; (iv) realizar 

diretamente ou colaborar com os órgãos especializados no controle e na fiscalização das normas e padrões 
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assuntos relativos à preservação do meio ambiente; (vi) atuar com os agentes financeiros para a concessão 

de financiamentos a entidades públicas e privadas com vista à recuperação de recursos naturais afetados 

por processos predatórios ou poluidores; (vii) cooperar com os órgãos especializados na preservação de 

espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção  e na manutenção de estoques de material genético; 

(viii) manter atualizada a Relação de Agentes Poluidores e Substâncias Nocivas, no que se refere aos 

interesses do país; (ix) promover, intensamente, por meio de programas em escala nacional, o 

esclarecimento e a educação do povo brasileiro para o uso adequado dos recursos naturais, tendo em vista 

a conservação do meio ambiente. 
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Como produto dessa preocupação pública pela deterioração ambiental 

emergem-se e desenvolvem-se: organizações governamentais e grupos 

comunitários que lutam pela proteção ambiental (...), sendo que alguns deles 

atuam em escala internacional, agências estatais (de nível federal, estadual e 

municipal) encarregadas de proteger o meio ambiente (...); grupos e 

instituições científicas que pesquisam os problemas ambientais, muitos deles 

com uma abordagem sistêmica, que estão impactando profundamente a 

dinâmica da comunidade (...); um setor de administradores e gerentes que 

implementam um paradigma de gestão de processos produtivos baseado na 

eficiência, no uso dos materiais, na conservação da energia, redução da 

poluição e controle da qualidade; um mercado consumidor verde que demanda 

entre outras coisas alimentos de uma agricultura orgânica, automóveis e 

eletrodomésticos de alta eficiência energética, papel reciclado, recipientes 

reutilizáveis, produtos que tenham sido produzidos usando tecnologias limpas 

e a partir de matérias-primas produzidas de modo sustentável; agências e 

tratados internacionais encarregados de equacionar os problemas ambientais67. 

 

A partir daí, foi aumentando a preocupação brasileira com a preservação do meio 

ambiente. Em 1981, foi editada a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei n.º 6.938, que 

sistematizou o tratamento dado à questão no país, antes tratada apenas de modo esparso 

pelos Código de Águas, Código Florestal, Lei de Proteção à Fauna, dentre outros 

instrumentos normativos. 

A Política Nacional de Meio Ambiente concebeu, em âmbito nacional, 

instrumentos de política ambiental com vistas a compatibilizar o crescimento econômico 

com a preservação ambiental, como o licenciamento ambiental e a avaliação de impacto 

ambiental.  

A expressão “impacto ambiental” aparece em meio a esse debate que atrela o meio 

ambiente ao desenvolvimento e surge especialmente em âmbito brasileiro a partir das 

exigências de realização de avaliações de impacto ambiental para a obtenção de 

financiamentos de entidades estrangeiras. Baseia-se, especialmente, na necessidade de 

estabelecimento de critérios sobre o que a natureza consegue suportar diante da 

intervenção humana que almeja potencializar tecnologicamente o uso dos recursos 

naturais. Antes do impacto ambiental, por volta da década de 1960, essas noções de riscos 

e potenciais do meio ambiente eram positivados e negativados a partir do termo 

“poluição”68. 

Segundo Sánchez, poluição remete a interpretações mais restritivas, abordando 

apenas as perturbações ambientais que estão relacionadas à emissão de poluentes, 

                                                           
67 VIOLA, Eduardo José. A dinâmica do ambientalismo e o processo de globalização. São Paulo em 

perspectiva, 6 (1-2):6-12, janeiro/junho 1992, p.07. 
68 BRAGA, Emanuel Oliveira; SILVA, Luciano de Souza. Em defesa da educação patrimonial e da pesquisa 

participativa na análise de impacto dos processos de licenciamento ambiental no Brasil: a construção do 
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substâncias químicas de difícil absorção pelos elementos preexistentes em um dado 

ecossistema. Por isso, “o conceito de poluição foi ora sendo substituído, ora 

complementado pelo conceito mais abrangente de impacto ambiental”.69. 

Ainda, a Lei n.º 6.398/1981 conferiu legitimidade ao Ministério Público para atuar 

na responsabilização civil e criminal por danos ambientais, antes mesmo da edição da Lei 

de Ação Civil Pública, Lei nº 7.347/1985.70 

Na mesma época, a questão ambiental permeou os debates internacionais diante 

da tomada de consciência de que os recursos naturais são finitos e necessitam ser 

compatibilizados com o crescimento econômico em uma perspectiva de desenvolvimento 

sustentável, “aquele que tende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade das gerações futuras atenderem às suas necessidades”. Tal conceito foi 

cunhado no relatório intitulado Nosso Futuro Comum, fruto dos estudos realizados na 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, chefiado pela primeira-

ministra norueguesa Gro Harlem Bruntland, razão pela qual ficou conhecido como 

Relatório Brundtland71. 

O documento denuncia a devastação ambiental e o risco de exaurimento dos 

recursos ambientais do planeta caso o crescimento econômico desenfreado persista nos 

moldes até então consagrados. Como alternativa a esse modelo político, econômico e 

social, o Relatório destaca três componentes fundamentais para o desenvolvimento 

sustentável: a proteção ambiental, o crescimento econômico e a equidade social. Dessa 

forma, o novo modelo de desenvolvimento deveria ser ambientalmente sustentável, 

socialmente justo e economicamente viável. 

Desde a década de 1960, os movimentos sociais ambientalistas proporcionaram 

“a ‘oxigenação’ do espaço político, com o propósito de que os valores ecológicos por elas 

defendidos fossem levados em consideração nas decisões políticas e práticas 

econômicas”.72 Porto-Gonçalves bem discorre sobre esses movimentos e seus expoentes: 
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Junto com esses movimentos se desenvolveram importantes correntes teórico-

políticas no campo ambiental: a “ecologia popular”, o “ecologismo dos 

pobres” e o eco-socialismo - onde se destacaram intelectuais como o líder 

seringueiro Chico Mendes, assim como o epistemólogo mexicano Enrique 

Leff, o economista catalão Joan Martinez Alier que tem fortes ligações com 

movimentos sociais latino-americanos, o antropólogo colombiano Arturo 

Escobar, o biólogo e antropólogo mexicano Victor Toledo, o sociólogo 

marxista brasileiro Michel Löwy, entre tantos. Essa contribuição teórica-

política é tão importante para compreender os complexos processos sócio-

históricos que estão curso como são, ainda hoje, as teses de José Carlos 

Mariátegui elaboradas nos anos vinte do século passado, a Teoria da 

Dependência, sobretudo em sua vertente marxista (Rui Mauro Marini e 

Theotonio dos Santos), a Pedagogia do Oprimido (Paulo Freire), a Teologia da 

Libertação (Frei Beto, Leonardo Boff, Enrique Dussel), assim como o 

Pensamento Descolonial (desde Franz Fanon e Aimé Cesaire, ambos 

caribenhos, até o mexicano Pablo González Casanova, a aymara-boliviana 

Silvia Rivera Cusicanqui e o peruano Aníbal Quijano). A essas contribuições 

devemos acrescentar a dos negros estadunidenses que denunciaram o racismo 

ambiental e, depois, estenderam seus fundamentos ao mundo inaugurando o 

movimento pela justiça ambiental. O racismo ambiental se desenvolveu a partir 

da constatação que o lixo radioativo, nos Estados Unidos, estava destinado às 

áreas habitadas por populações negras pobres. O desdobramento para o 

movimento pela justiça ambiental se deu quando a tentativa de retirar o lixo 

daquelas áreas habitadas por negros pobres nos EEUU se fazia buscando 

transferi-lo para os países africanos e latino-americanos. O caso mais 

dramático é o da costa da Somália, onde empresas européias e estadunidenses 

vêm lançando tonéis com lixo radioativo, que vieram à tona com o tsunami de 

2004, aproveitando-se do desmonte do estado somali e de sua fragilidade para 

garantir suas águas territoriais, conforme documentos da ONU divulgados no 

vídeodocumentário !Piratas! de Juan Falque. Enfim, a colonialidade que 

conforma o sistema mundo desde 1492 volta a manifestar o racismo que lhe é 

constitutivo e se estende da América Latina aos guetos negros estadunidenses 

e à África, como se vê73. 

 

Leff compreende que esses “movimentos ambientais emergentes” buscam 

construir uma nova ordem social, indo além da questão da distribuição do poder, da 

propriedade, da renda e da inclusão da população às formas de participação dos órgãos 

institucionais da existência econômica e política, e, sim, reivindicando uma ruptura com 

as formas tradicionais de organização e com os canais de intermediação política74. 

Sarlet e Fensterseifer apontam que, nesse contexto de surgimento desses 

movimentos, a sociedade civil passa a se caracterizar como uma terceira arena de poder, 

fazendo frente ao mercado e ao Estado, reforçando o seu papel na integração social. O 

objetivo do movimento social ambientalista passa, assim, a buscar a correção das 

distorções que o Mercado e o Estado não seriam capazes de evitar e solucionar sozinhos75. 
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O novo espaço político ocupado por esse movimento está amparado na reformulação do 

modelo democrático vigente no mundo ocidental, que pretende estabelecer mecanismos 

mais diretos de participação política. 

Todo esse contexto influenciou os debates para a Constituição da República de 

1988. O processo constituinte brasileiro que levou à promulgação de uma constituição 

democrática foi marcado por movimentos sociais e populares, que, insurgindo contra o 

regime militar, trouxeram à cena política a questão das liberdades democráticas e um 

conjunto de bandeiras e reivindicações setoriais, que levaram à convocação de uma 

Assembleia Nacional Constituinte. 

Tal ideia coaduna com a adotada por Wolkmer, que se posiciona no sentido de 

que a constituição, mais do que uma matriz geradora de processos políticos, deve ser 

resultante da correlação de forças e lutas sociais de um dado momento histórico de 

desenvolvimento da sociedade76. Para o autor, “enquanto pacto político que expressa a 

pluralidade, ela materializa uma forma de poder que se legitima pela convivência e 

coexistência de concepções divergentes, diversas e participativas.”77. 

Nesse contexto, a Constituição de 1988 possui certo grau de inovação em relação 

ao modelo tradicional de Carta Magna, marcado pela inserção de capítulos e de artigos 

que formaram as bases dos novos direitos, que passaram também a permear a legislação 

infraconstitucional. 78 Para Wolkmer: 

 

ainda que de forma limitada e pouco satisfatória, a Carta Política de 1988 

contribui para superar uma tradição publicista liberal-individualista e social-

intervencionista, transformando-se num importante instrumento diretivo 

propulsor para um novo constitucionalismo, de tipo pluralista e multicultural79. 

 

O movimento constituinte brasileiro influenciou na elaboração de novas 

constituições no contexto latino-americano, como as da Colômbia, Paraguai, Equador, 

Bolívia, Nicarágua e Guatemala, propulsando internacionalmente esses novos 

paradigmas. 

Especificamente no que tange às implicações constitucionais no Direito 

Ambiental, o reconhecimento de um direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado ajusta-se aos enfrentamentos históricos postos pela crise 
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ecológica, “complementando os já amplamente consagrados, ainda que com variações 

importantes, direitos civis, políticos e socioculturais, aumentando significativamente os 

níveis de complexidade”80. É “a incidência direta do ambiente na existência humana (sua 

transcendência para o seu desenvolvimento ou mesmo possibilidade) é que justifica a sua 

inclusão no estatuto de direitos fundamentais”81. 

A Constituição da República de 1988 trouxe um capítulo próprio para o Meio 

Ambiente, garantindo-lhe uma posição de destaque frente ao ordenamento jurídico 

constitucional, atribuindo a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

e estabelecendo, ao mesmo tempo, o dever da coletividade e do Poder Público de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações82.  

Pioneiramente, a Constituição de 1988 ofereceu previsão expressa da proteção a 

esse bem de uso comum do povo, impondo tanto ao poder público como à coletividade o 

dever de resguardá-lo não só para a presente, mas também para as futuras gerações, 

(diferenciando a atuação estatal, que deve primar pela preservação efetiva e não 

meramente formal), respeitando, assim, a essencialidade do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, enquanto direito fundamental de terceira dimensão. 

Pela primeira vez, uma Constituição Brasileira dedica um capítulo inteiro para 

tratar do tema. Embora não esteja reconhecido entre o rol de direitos fundamentais 

explícitos previstos no artigo 5º da Constituição da República, a doutrina já o reconhece 

como direito fundamental. Conforme assinalam Sarlet e Fensterseifer: 

 

A CF/1988 (art. 225 e art. 5º, §2), por sua vez, seguindo a influência do direito 

constitucional comparado e mesmo do direito internacional, sedimentou e 

positivou ao longo do seu texto os alicerces normativos de um 

constitucionalismo ecológico, atribuindo ao direito ao ambiente o status de 

direito fundamental, em sentido formal e material, orientado pelo princípio da 

solidariedade83. 
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A Constituição da República de 1988 atribui à coletividade o dever de 

participação, promoção e preservação do meio ambiente. Ao mesmo tempo, impõe a 

responsabilidade do Estado enquanto agente promotor do desenvolvimento econômico84. 

A constitucionalização elenca o meio ambiente dentre os princípios da ordem 

econômica, (artigo 170, VI), estabelecendo a função ambiental da propriedade (artigo 

186, II), a promoção do desenvolvimento científico, da pesquisa e da capacitação 

tecnológica prioritariamente voltadas à solução dos problemas nacionais e regionais por 

parte do Estado (artigo 218) e a preservação e a promoção do meio ambiente como dever 

do Estado e da coletividade (artigo 225, caput), demonstrando a opção pelo modelo de 

desenvolvimento sustentável.  

Somado a isso, a Constituição Cidadã aproxima o Poder Público da sociedade civil 

na figura da “coletividade” quanto à responsabilidade na proteção do meio ambiente: 

preceitua no artigo 5º, inciso LXXIII, que qualquer cidadão é parte legítima para propor 

ação popular que vise anular ato lesivo ao meio ambiente, e, no artigo 129, § 1º, prevê-se 

a ação civil pública para a proteção do ambiente.  

No capítulo destinado ao meio ambiente, tal perspectiva é ampliada, atribuindo a 

responsabilidade ao Poder Público e à coletividade na defesa e na preservação do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, em uma perspectiva que vai além da reparação dos 

danos causados, priorizando o aspecto preventivo. Nesse sentido, tornou-se obrigatória a 

publicidade de estudos prévios de impacto ambiental (artigo 225, inciso IV) e incentivou-

se a educação ambiental em todos os níveis de ensino com vistas a promover a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente (inciso VI). 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado também foi reconhecido 

em convenções e documentos internacionais, como a Conferência das Nações Unidas 

Eco-92, que teve como um de seus marcos a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento.  Essa Declaração consagra, no princípio 1º, que “os seres 

humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm 

direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza.” 

Posteriormente, no âmbito da 2ª Conferência Mundial sobre Direitos Humanos de 

1993, a Declaração e Programa de Ação de Viena também conferiu especial destaque ao 

direito ao desenvolvimento em seu artigo 11, considerando que esse deve ser realizado 
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de modo a satisfazer as “necessidades ambientais de desenvolvimento das gerações 

presentes e futuras”. 

Assim, diante da necessidade de controlar, reduzir ou extinguir os riscos causados 

pelos problemas ambientais, que podem interferir significativamente na qualidade de vida 

das gerações presentes e futuras, surgem novas formas de pensar a relação do homem 

com o meio ambiente. Defende-se, hoje, o fenômeno da Ecologização do Estado e do 

Direito, fazendo com que “muitos institutos jurídicos (preexistentes) sejam renovados e 

muitos institutos jurídicos (novos) sejam criados dentro do ordenamento.”85 A partir dessa 

perspectiva, surge o Estado de Direito Ambiental como uma crítica à atual situação de 

degradação ambiental e às teorias tradicionais do Estado Moderno, insuficientes para 

tratar dos novos desafios enfrentados, como uma nova ética institucional, incorporando, 

ao Estado, a responsabilidade sobre o meio ambiente, com uma mudança de racionalidade 

e atitude, com a finalidade de conscientização por meio do empoderamento e da 

institucionalização das políticas de respeito ao meio ambiente. Na opinião de Sachs, o 

problema do crescimento não pode ser tratado apenas sob a ótica quantitativa, isso é, a 

opção não se resume a crescer ou não crescer, mas, sim, em como crescer, na qualidade 

desse crescimento, harmonizando o desenvolvimento socioeconômico e a gestão 

ambiental86. 

Diante de problemas ambientais diversos que coexistem na modernidade, o 

Direito Ambiental deve ser concebido por meio: 

 

[d]a necessidade de propiciar uma maior compreensão do meio ambiente; 

viabilizar o desenvolvimento de um conceito integrativo do direito ambiental; 

estimular a formação da consciência ambiental, indispensável para o exercício 

da responsabilidade compartilhada e da participação pública nos processos 

ambientalmente relevantes; favorecer a institucionalização de mecanismos 

mais compatíveis com a natureza dos problemas ou riscos ambientais; e, por 

fim, possibilitar a juridicização de instrumentos capazes de garantir um nível 

de proteção adequado ao meio ambiente, fortalecendo abordagens centradas 

nos princípios da prevenção e da precaução.87 

 

O Direito Ambiental deve, desse modo, ser compreendido como produto das 

novas reivindicações fundamentais do ser humano e particularizado pela ênfase que 

confere à proteção do meio ambiente em seus aspectos naturais. 
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Para além do âmbito estatal, Direito Ambiental inclui, também, um processo de 

transformação da própria sociedade, a qual, ao tomar conhecimento do cenário de crise 

ambiental, participa, exige e adota métodos voltados à busca do equilíbrio ecológico 

como um dos requisitos essenciais à sadia qualidade de vida. 

A crise ambiental trouxe a necessidade de revisão dos paradigmas científicos e da 

elaboração de conceitos e métodos interdisciplinares, no sentido de apreender a 

complexidade ambiental e de transcender os limites da articulação das disciplinas 

científicas, rumando para a incorporação de novos saberes, afastando-se do conhecimento 

quantitativo exato das ciências para “paradigmas heurísticos mais abrangentes”, 

qualitativos, embora menos mensuráveis, com base no interesse e na participação social 

para a incorporação do fluxo de saberes88.  

O enfrentamento da crise ambiental exige a opção por soluções que oportunizem 

progressiva participação nos processos de tomada de decisões, no sentido de uma 

“reapropriação social da natureza”, nos moldes da proposta de Leff, ou seja, percebendo 

os atores dos movimentos ambientalistas como protagonistas com ação decisiva e ativa 

no processo de gerenciamento dessa problemática. Por sua vez, a transdisciplinaridade 

enquanto método se mostra mais adequada à compreensão dos conflitos socioambientais 

oriundos da mencionada crise. 

Nesse sentido, os modelos clássicos de gestão científica revelam-se incompatíveis 

com a qualidade dos novos problemas, definidos a partir de valores como a instabilidade 

cognitiva, a incerteza, a imprevisibilidade e, fundamentalmente, o desequilíbrio, e que 

fazem o conhecimento especializado, técnico e a perspectiva disciplinar da ciência 

incapazes de solucionar os desafios contemporâneos. 

Quando se analisa uma proposta transdisciplinar de investigação da crise 

ambiental, o que se objetiva e o que se propõe não é a simples oportunidade de acesso a 

uma extensa pluralidade de possibilidades de recortes e segmentações na compreensão 

desses problemas, mediante a colaboração e intervenção de autoridades e agentes dotados 

de conhecimento especializado.  

A cultura, a tradição, o senso comum e a experiência são dimensões da realidade 

que não só esclarecem ou definem contextos originariamente jurídicos, mas também 

participam, fundamentam e justificam as escolhas e decisões que precisam ser tomadas 

nas relações potencialmente colidentes, propondo uma qualidade diferenciada ao 
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conhecimento que se origina dessas relações, que deve ser um novo saber apreendido por 

meio de novas racionalidades89. 

Dentro desse desafio, tem papel de destaque o Direito Ambiental, no sentido de 

auxiliar na construção de uma nova ciência pela qual seja repensada, em uma perspectiva 

crítica, suas próprias limitações enquanto sistema em grande medida arruinado. Essa 

falência do Direito clássico é evidenciada, por exemplo, em sua incapacidade de conter a 

degradação ambiental. 

Esse olhar distinto, lançado pelo Direito Ambiental, traz uma renovada linguagem 

para descontruir os dogmas do Direito clássico, de forte base individualista. Com seu 

enfoque na proteção dos interesses transindividuais, apresenta-se como instrumento mais 

hábil para a oposição aos padrões impostos pelo capital e pela afirmação dos direitos de 

resistência dos referidos “movimentos ambientais emergentes”. 

O Direito Ambiental, que tem eminentemente um caráter coletivo e que 

transcende a singularidade do indivíduo, tem fortes traços democráticos. A problemática 

ambiental culminou na emergência de novos sujeitos de direito, até então desprovidos de 

um estatuto de direitos, tais como as gerações futuras. Atribuir direitos àqueles que ainda 

estão por vir, aos quais não seria possível imputar deveres, subverte a noção tradicional 

de sujeitos de direito90, que implica na construção de um novo tipo de cidadania, que vai 

além dos marcos construídos em um modelo liberal91. 

Como será demonstrado a seguir, em que pese haver um entendimento majoritário 

no sentido de que o patrimônio cultural deve ser tratado juridicamente sob os preceitos 

do Direito Ambiental, as políticas públicas, as normas e os anseios sociais no que tange 

à preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural se pautam por racionalidades 

diversas, ensejando a sua autonomização para que lhe seja dada a devida importância que 

ele possui. 

 

2.2 Direito do Patrimônio Cultural enquanto Novo Direito 

 

                                                           
89 LEITE, José Rubens Morato; MELO, Melissa Ely. Da reapropriação social da natureza à epistemologia 

ambiental: novas racionalidades para a compreensão do ambiente. In: CUNHA, Belinda Pereira da. (et al). 

Os saberes ambientais, sustentabilidade e olhar jurídico: visitando a obra de Enrique Leff. Caxias do 

Sul: Educs, 2015, p. 79-95. 
90 Noção essa calcada nas bases da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que 

possibilitou a todo homem se constituir como sujeito de direito, especialmente aqueles relacionados à 

liberdade, à propriedade e à segurança. 
91 SILVA-SÁNCHEZ, Solange. Cidadania ambiental: novos direitos no Brasil. 2. Ed. São Paulo: 

Annablume, 2010, p. 24. 
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A preservação dos “patrimônios culturais” nacionais ganhou intensidade durante 

o século XIX, como fruto da Revolução Francesa, com o objetivo de construir referenciais 

comuns a todos os que habitavam um mesmo território, unir as pessoas em torno de 

pretensos interesses e tradições comuns, facilitando, assim, o processo de dominação a 

partir da imposição de uma língua nacional, de costumes nacionais, de uma história 

nacional, que se sobrepõe às memórias particulares e regionais92.  

Conforme ensinam Funari e Pelegrini, o surgimento do Estado nacional se deu a 

partir da invenção de “um conjunto de cidadãos que deveriam compartilhar uma língua e 

uma cultura, uma origem e um território. Para isso, foram necessárias políticas 

educacionais que difundissem, já entre as crianças, a ideia de pertencimento a uma 

nação.”93  

O patrimônio cultural passou, portanto, a constituir uma coleção simbólica e 

unificadora, que procurava dar uma mesma base cultural a todos os habitantes, embora 

os grupos sociais e étnicos presentes em um mesmo território fossem diversos.  

Para Bauman, essa visão predominante de cultura era baseada nas práticas de 

seletividade social, por meio das “suas práticas de inclusão/exclusão, suas pressões 

assimilatórias sobre ‘elementos estranhos’ no interior das fronteiras do Estado-nação e 

sua luta por uma identidade particular.”94 Assevera o autor que: 

O conceito de cultura foi cunhado para distinguir e colocar em foco uma área 

crescente da condição humana destinada a ser “subdeterminada”, ou algo que 

não podia ser plenamente determinado sem a mediação das escolhas humanas: 

uma área que, por essa razão, abriu espaço para a liberdade e a autoafirmação. 

Mas o conceito devia significar, a um só tempo, o mecanismo que permitia o 

emprego dessa mesma liberdade para limitar o escopo, cercar escolhas 

potencialmente infinitas num padrão finito, compreensível e administrável. A 

ideia de “cultura” serviu para reconciliar toda uma série de oposições 

enervantes pela sua incompatibilidade ostensiva: entre liberdade e 

necessidade, entre voluntário e imposto, teleológico e causal, escolhido e 

determinado, aleatório e padronizado, contingente e obediente à lei, criativo e 

rotineiro, inovador e repetitivo – em suma, entre a autoafirmação e a regulação 

normativa. O conceito de cultura foi planejado para responder às preocupações 

e ansiedades da “era da passagem na montanha” – e a resposta se mostrou tão 

ambígua quanto eram ambivalentes as aflições nascidas dessas ansiedades.
95

 

 

Assim, a construção do Estado-nação trouxe a realização da “condução cultural” 

das elites sobre as massas. A consolidação da nação passa por um sentimento de 

pertencimento ao grupo. A ideia de um passado comum, que une pessoas em um 

                                                           
92 CHOAY, Françoise. A Alegoria do Patrimônio. 5. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2006. 
93 FUNARI, Pedro Paulo; PELEGRINI, Sandra de Cássia Araújo. Patrimônio histórico e cultural. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2006, p.17. 
94 BAUMAN, Zygmunt. Ensaios sobre o conceito de cultura. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p.21. 
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determinado território é fundamental para garantir a legitimidade do Estado e do seu 

poder de coerção sobre os indivíduos. Para Rabelo, “as raízes culturais que ligariam os 

indivíduos àquele Estado são, portanto, moldadas e determinadas por ele próprio, 

sedimentadas na consciência de cada um mediante o currículo escolar autorizado – e 

construído – por esse mesmo Estado.”96. 

Por conseguinte, a construção de uma cultura nacional, com valores, mitos e 

crenças próprias molda a identidade cultural da nação, legitimadora do Estado-nação. O 

patrimônio cultural serve, nesse contexto, como ferramenta para a consolidação da cultura 

nacional e da identidade comum, exercendo papel central na criação e na manutenção do 

Estado-nação. 

Pontua Hall que a cultura nacional não é apenas um simples ponto de lealdade e 

união simbólica, mas a expressão da estrutura do poder cultural. A unificação de boa parte 

das nações ocorreu de maneira violenta, obrigando os grupos locais a se submeter a uma 

identidade nacional, que deveria ser comum a todos, e que ignorava as peculiaridades 

locais. Foi a partir dessa perspectiva que os colonizadores exerceram e exercem uma 

hegemonia cultural sobre os colonizados97. 

Tal acepção de cultura foi reproduzida no Brasil. Enquanto antiga colônia 

portuguesa, o país teve os seus povos nativos dizimados, suas culturas nativas, 

consideradas não eruditas pelos europeus, foram obscurizadas e a fé católica foi imposta 

aos seus habitantes. Completa Wolkmer que o Brasil colonial nunca chegou a constituir 

uma nação coesa nem uma sociedade politicamente organizada. Isso porque: 

 

as elites agrárias proprietárias das terras e das grandes fazendas, senhoras da 

economia da monocultura (cana-de-açúcar) e detentoras da mão-de-obra (sic) 

escrava (índios e negros), construíram um Estado completamente desvinculado 

das necessidades da maioria de sua população98. 

 

Em que pese a independência nos termos formais ter se dado em 1822, pode-se 

dizer que o país ainda sofre a colonialidade do ser, do saber e do poder conceituada por 

Mignolo. Encontra-se, dentro da dicotomia traçada por Santos, “do outro lado da linha”, 

onde os países que foram subalternizados e explorados pelas potências hegemônicas são 

enquadrados. 
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Mesmo após a independência de Portugal, o país continuou a sofrer influências 

europeias, enquadrando-se naquilo que Mignolo99 conceitua como o colonialismo100. 

Independente, mas sofrendo a influência dos modelos de Estado-nação instituídos na 

Europa, o país buscou encontrar uma identidade cultural própria brasileira, a fim de 

legitimar a nova ordem política. 

Entretanto, a busca dessa identidade foi influenciada por uma corrente do 

movimento modernista, que participou ativamente nas políticas institucionais e na 

construção da definição dos bens culturais que deveriam ser tutelados pelo Estado. 

Como pontua Motta e Silva, os intelectuais modernistas tinham a convicção de 

que “na arte e na arquitetura colonial estariam as referências para a construção de uma 

“identidade nacional” e a fonte de inspiração para uma arquitetura moderna de padrão 

internacional, que ao mesmo tempo expressasse a marca brasileira.”101. 

Objetivou-se, então, criar uma cultura homogênea, que teve os seus reflexos no 

Decreto-Lei nº 25/1937, legislação que instituiu o tombamento e concedeu ao Estado o 

poder de atribuir valor ao patrimônio cultural, mediante a seleção de determinados bens 

com características eurocêntricas. 

Buscou-se forjar origens e a ancestralidade comum de toda a nação, ocultando os 

regionalismos e a diversidade existente na cultura brasileira. “Somente a unidade das 

origens e a ancestralidade comum de toda a nação deveriam servir para ordenar o caos, 

encerrar os conflitos, irmanar o povo e civilizá-lo.”102 A seleção de uma arte universal 

tinha como uma das intenções “a inserção no mundo civilizado” por meio de uma arte 

brasileira que pudesse se enquadrar na classificação tradicional da história da arte no 

mundo ocidental103. 

Visando à promoção de um pensamento de unidade nacional, especialmente 

dentro do recém-criado e ditatorial Estado Novo, era preciso escapar da concepção 

individual, fragmentária para alcançar a ideia unificadora da busca do público, do bem 

                                                           
99 MIGNOLO, Walter. Colonialidade: o lado mais escuro da modernidade. Revista Brasileira de Ciências 

Sociais, vol. 32, n. 94,  2017  
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comum. Assimprocurou-se exaltar a ideia da unidade das origens e da ancestralidade 

comum de toda a nação104. 

À época de elaboração do Decreto-Lei nº 25/1937, Mário de Andrade, a pedido 

do então Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, havia concebido um 

anteprojeto para a proteção do patrimônio cultural brasileiro. 

A concepção de patrimônio proposta pelo Decreto-Lei n.º 25/37 visava a uma 

assemelhação europeia da nação. Rodrigo Melo Franco de Andrade acreditava que os 

regionalismos deveriam ser suprimidos, pois era sinal de atraso e obstáculo à atualização 

da cultura brasileira105. Partidário da crença da universalidade da arte e da cultura e 

preocupado com um provincianismo, para ele era necessário reafirmar uma herança 

europeia – portuguesa – e negar uma possível herança indígena para garantir, no âmbito 

das relações internacionais, um pertencimento ao mundo das nações modernas. 

O tombamento, instituto de proteção patrimonial de maior proeminência no 

ordenamento jurídico brasileiro, foi regulamentado pelo Decreto-Lei n° 25/1937, também 

denominado vulgarmente de “Lei do Tombamento”. A proteção do bem patrimonial se 

dá com a declaração de sua relevância cultural, histórica, paisagística e com a inscrição 

em algum dos livros do Tombo. É o que preleciona o artigo 1°, § 1°, do referido diploma 

legal: 

 

Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens 

móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse 

público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer 

por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 

artístico.  

§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte 

integrante do patrimônio histórico o artístico nacional, depois de inscritos 

separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o 

art. 4º desta lei106. 

 

Vale ressaltar que o Decreto-Lei n° 25/1937 foi decretado na vigência de um 

estado ditatorial no Brasil, o Estado Novo, durante a denominada Era Vargas, cujo 

presidente do Brasil era Getúlio Vargas. Isso leva à inferência de que a referida legislação 

tem um viés hierarquizante, impositivo, ditatorial e contornos de censura àquilo que o 
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Estado não reconhecia como manifestação cultural, o que demonstra a continuidade da 

colonialidade do poder e do saber no Brasil.  

Para Dussel, é trágico que nosso passado cultural seja considerado como um grupo 

marginal ou secundário da cultura europeia. E ainda mais trágico é que se desconheça a 

cultura original da América Latina107. Para o autor, cabe aos intelectuais descobrirem as 

estruturas culturais latino-americanas, que se evidenciam na arte e no estilo de vida. 

 

É necessário que tomemos consciência de nossa cultura, e não apenas isso, mas 

que nos transformaremos em configuradores de um estilo de vida. E isto é tanto 

mais urgente quando se compreende que "a humanidade, tomada como um 

corpo único, encaminha-se para uma civilização única. (...) Todos 

experimentamos, de maneiras diversas e segundo modos variáveis, a tensão 

existente entre a necessidade desta adaptação e progresso, por um lado, e ao 

mesmo tempo a exigência de salvaguardar o patrimônio herdado". Como 

latino-americanos que somos, esta problemática encontra-se no coração de 

toda nossa reflexão contemporânea. Originalidade cultural ou 

desenvolvimento técnico? De que modo sobreviveremos como cultura latino-

americana na universalização própria da técnica contemporânea?108 

 

Costa atenta para a necessidade de rompimento com os conceitos de 

modernidade/colonialidade que colocam a Europa como um parâmetro a ser seguido em 

termos de “desenvolvimento” e “educação”. A violência histórica é modus operandi desse 

sistema, que reconhece a cultura europeia como superior e sua missão civilizatória como 

necessária para a promoção do esclarecimento dos povos primitivos109. 

Para o autor, o “patrimônio-territorial” latino-americano – entendido como a 

“história registrada em símbolos territoriais resistentes à colonialidade do poder: arte, 

religião, saberes, fazeres, modos de vida, assentamentos de grupos subalternos urbanos e 

rurais” deve resgatar, situar e ressignificar os grupos subalternizados e resistentes na 

América Latina110. 

 

O patrimônio-territorial resgata, situa e ressignifica, espacialmente, o que 

resiste na América Latina: do índio sacrificado, do negro escravizado, da 

mulher oprimida, da cultura popular desprestigiada, dos recursos territoriais 

expropriados, ou seja, aquela “face oculta” da modernidade. Necessária 

oposição à colonialidade se dá na constituição da descolonização epistêmica, 

baseada em saberes localizados frente a saberes hegemônicos. “Os povos 

conquistados e dominados foram postos numa situação natural de 
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inferioridade, e consequentemente também seus traços fenotípicos, bem como 

suas descobertas mentais e culturais”.111. 

 

À época da elaboração da principal norma protetiva do patrimônio cultural no 

Brasil, alguns anteprojetos foram apresentados e debatidos, com propostas diversas que 

reproduzem com mais realidade a comunidade brasileira e seus modos de vida. Um deles 

trata-se do Anteprojeto elaborado por Mário de Andrade, na efervescência do movimento 

modernista112, que vivia o Brasil. O movimento propunha trazer à tona a cultura popular 

brasileira, valorizando os regionalismos e fugindo das estruturas hegemônicas, apontando 

um diagnóstico do que estava obscurizado em termos culturais. 

O plano apresentado por Mário de Andrade era vanguardista para a época em que 

foi proposto. Mário buscou conciliar a experiência de proteção patrimonial de outros 

países com as peculiaridades brasileiras. 

 

Este pretendia encontrar categorias classificadoras que, através do 

conhecimento, pudessem enquadrar a cultura brasileira múltipla e plural. 

Sustentava a crença no valor da diversidade cultural brasileira que, reunida ou 

amalgamada, faria uma nova síntese113. 

 

No conceito de patrimônio histórico e artístico, incluíam-se todas as obras de arte 

pura ou aplicada, popular ou erudita, nacional ou estrangeira, pertencentes tanto ao poder 

público quanto aos particulares e organismos sociais. Essas obras deveriam pertencer a 

uma dessas oito categorias de arte: arqueológica, ameríndia, popular, histórica, erudita 

nacional, erudita estrangeira, aplicadas nacionais ou aplicadas estrangeiras.  

Havia, assim, a previsão da proteção de outras vertentes do patrimônio que não 

apenas a monumental. Amparava-se aquilo que hoje se concebe como patrimônio 

imaterial brasileiro, tal como o folclore ameríndio, com a preservação da manifestação 

                                                           
111  Ibid., p.07. 
112 O modernismo brasileiro foi um movimento cultural, artístico e literário da primeira metade do século 

XX, que se propunha como uma revolução artística, caracterizado pela libertação estética, a ruptura com o 

tradicionalismo e a valorização da cultura nacional. Todavia, sua influência foi para muito além do campo 

das artes, tendo grande influência no pensamento político da época. A Semana de Arte Moderna foi um 

marco importantíssimo para o movimento modernista. Inicialmente, apresentou-se como um movimento 

antiburguês, expondo novas ideias e conceitos artísticos, chamando a atenção para uma cultura 

eminentemente brasileira. Participaram da Semana importantes intelectuais brasileiros, como Mário de 

Andrade, Oswald de Andrade, Plínio Salgado, Anita Malfatti e Heitor Villa-Lobos. A influência do 

movimento transcendeu o campo artístico e participantes vieram, posteriormente, a assumir importantes 

cargos no governo, principalmente relacionados com a política cultural, dentre eles, o escritor Mário de 

Andrade, que foi o responsável pela elaboração de um anteprojeto para a criação de um serviço 

institucionalizado de proteção ao patrimônio. CUNHA, Isabela Camila da; PAULO, Laura Dias Rodrigues. 

Patrimônio cultural para além da linha abissal. In: CUNHA FILHO, Francisco Humberto; AGUIAR, 

Marcus Pinto. Direitos culturais: múltiplas perspectivas. Fortaleza: EdUECE, 2018. p.99. 
113 CHUVA, Márcia. Fundando a nação: a representação de um Brasil barroco, moderno e civilizado. 

Revista TOPOI, v. 4, n. 7, jul.-dez. 2003, p.317. 



48 
 

dos seus vocabulários, dos cantos, lendas, magias, medicina e culinária. O anteprojeto 

sugeria também a criação de Comissões Regionais, aptas a identificar, em cada região, os 

bens que seriam de relevância cultural e inventariá-las. O SPHAN teria, como uma de 

suas finalidades institucionais, o dever de dar publicidade ao trabalho realizado, a fim de 

propagar o conhecimento do patrimônio artístico nacional114. 

Mário de Andrade atribuía à arte um conceito diverso da proposta esteticista, 

própria da cultura europeia. Para ele, “arte é uma palavra geral, que neste seu sentido 

geral significa a habilidade com que o engenho humano se utiliza da ciência, das coisas e 

dos fatos”115. 

O anteprojeto de Mário de Andrade se aproximava mais de uma visão pluralista 

de cultura. Essa ideia difere-se de uma proposta esteticista, própria do pensamento 

europeu, e difundida mundialmente por meio de instrumentos civilizatórios, que associam 

as obras culturais à ideia abstrata e geral do belo e normatizada no Brasil por meio do 

Decreto-Lei nº 25/1937.  

No entanto, em que pese o anteprojeto de Mário de Andrade ter sido proposto de 

forma mais adequada para abarcar a diversidade cultural brasileira, o contexto político da 

época não permitiu que essas ideias se propagassem. O texto aprovado para regular o 

patrimônio cultural brasileiro tem pouco a ver com as ideias vanguardistas do intelectual. 

Por sua vez, nas décadas de 1950 e 1960, o patrimônio cultural passou por 

alterações estratégicas, sobretudo diante das grandes mudanças ocorridas no modelo 

desenvolvimentista brasileiro. 

Com a instalação do regime militar no Brasil, a partir de 1964, e a política 

desenvolvimentista adotada, que se baseava na industrialização, na urbanização e na 

implementação de grandes obras de infraestrutura, houve a necessidade de reformular a 

política adotada no país para se adequar às políticas das demais áreas do governo. 

Segundo Fonseca, a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(DPHAN) era o órgão protetivo do patrimônio cultural e, “a partir de 1965, para 

reformular e reforçar sua atuação, visando a compatibilizar os interesses da preservação 

                                                           
114 CUNHA, Isabela Camila da; PAULO, Laura Dias Rodrigues. Patrimônio cultural para além da linha 

abissal. In: CUNHA FILHO, Francisco Humberto; AGUIAR, Marcus Pinto. Direitos culturais: múltiplas 

perspectivas. Fortaleza: EdUECE, 2018. p.101. 
115 SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA. Proteção e Revitalização do Patrimônio Cultural no Brasil: Uma 

Trajetória. Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico nacional/Fundação Nacional Pró-memória. 

Brasília, 1980. 
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ao modelo de desenvolvimento vigente no Brasil”116. Buscou-se, então, uma aproximação 

com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), que 

enviou missões ao Brasil para visitar cidades históricas com problemas de preservação 

devido ao contexto de urbanização e industrialização.  

Em 1968, a Conferência Geral da Unesco editou a Recomendação de Paris, que 

tratou das obras públicas e privadas e os impactos sobre os bens culturais. 

Na recomendação, foi dada uma perspectiva mais ampla para a noção de 

patrimônio cultural, definindo os bens culturais como móveis e imóveis, englobando tanto 

os monumentos arquitetônicos, arqueológicos e históricos reconhecidos e protegidos por 

lei quanto aqueles vestígios do passado não reconhecidos nem protegidos, assim como os 

sítios e monumentos recentes de importância artística e histórica117.  

Buscava-se, com essa recomendação, que se estabelecessem diretrizes para 

compatibilizar o desenvolvimento social e econômico com a preservação dos bens 

culturais. Inclusive, o patrimônio cultural é posto como instrumento para propiciar o 

desenvolvimento. A recomendação ainda ressalta a vinculação da população com o 

patrimônio ao considerar que “em matéria de preservação de bens culturais, a garantia 

mais segura é constituída pelo respeito e pela vinculação que a própria população 

experimenta em relação a esses bens”, cabendo ao Estado contribuir para “fortalecer tais 

sentimentos através de medidas adequadas”118. 

Assim, a recomendação atentou para o fato de que era preciso garantir a 

preservação dos bens culturais ameaçados pelo tipo de desenvolvimento posto naquele 

contexto de urbanização e industrialização sem planejamentos preventivos no que 

concerne aos impactos sobre o patrimônio cultural resultantes de obras públicas e 

privadas.  

Em âmbito nacional, a Lei nº 3.924/1961 também surgiu em um contexto de 

compatibilização do desenvolvimento com a preservação dos sítios e monumentos 

arqueológicos, que eram diretamente impactados na execução de obras 

desenvolvimentistas. 

                                                           
116 FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória da política federal de 

preservação no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ; Iphan/MinC, 2005, p.142. 
117 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA 

(UNESCO). 15ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas. Recomendação de Paris de Obras 

Públicas ou Privadas. Adotada em Paris, em 19 de novembro de 1968.  
118 Ibid. 
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Entretanto, a preservação do patrimônio cultural diante dos impactos causados por 

empreendimentos só ganhou algum destaque quando a Resolução Conama nº 01/1986 

estabeleceu que esses abalos ao patrimônio cultural também fossem avaliados nos estudos 

de impacto ambiental, ainda que a norma tratasse do patrimônio cultural como um aspecto 

secundário, conforme será exposto no capítulo 3. 

Como ressalta Silva, o patrimônio cultural foi inserido, na década de 1970, “nessa 

efervescência econômica, com o desenvolvimentismo baseado em urbanização, grandes 

obras de infraestrutura e industrialização; social, com os movimentos por direitos sociais 

e coletivos; e científica, com a inserção de novos atores e novas discussões nos 

congressos, conferências, etc.”119. 

Como aponta Zanirato, o contexto desenvolvimentista contribui para transformar, 

no campo conceitual, aquilo que poderia ser considerado como um bem cultural120. 

Mas foi apenas com a Constituição da República de 1988, especialmente em seu 

artigo 216121, que se concebeu no país uma ideia de patrimônio cultural mais próxima 

daquela adotada por Mário de Andrade. Diferentemente da concepção de política 

patrimonial norteada pelo interesse público entendida sob o ponto de vista do Estado, 

como subjaz ao Decreto n.º 25/1937, que inaugura a prática preservacionista no país, 

pautada pelos ideais de monumentalidade e excepcionalidade, o texto constitucional de 

1988 adota a referencialidade como um valor, a partir da perspectiva dos diversos 

segmentos componentes da sociedade brasileira. Além disso, elenca a participação e a 

corresponsabilização do Estado e dos indivíduos e grupos formadores da identidade 

                                                           
119 SILVA, Luciano de Souza e. Licenciamento ambiental: desafios e possibilidades para a preservação 

do patrimônio cultural brasileiro. Dissertação (Mestrado) – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural. Rio de Janeiro, 2016, p. 49. 
120 ZANIRATO, Silvia Helena. Usos sociais do patrimônio cultural e natural. Patrimônio e Memória, 

UNESP – FCLAs – CEDAP, v. 5, n.1, p. 137-152 - out. 2009, p.141. 
121 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I -  as formas de expressão; 

II -  os modos de criar, fazer e viver; 

III -  as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV -  as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-

culturais; 

V -  os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico. 

§ 1º O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 

brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas 

de acautelamento e preservação. 
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brasileira como essenciais para a gestão, promoção e proteção do patrimônio cultural 

brasileiro122. 

Ainda que a Constituição tenha representado um avanço, a ideia de 

monumentalidade ainda permeia a concepção predominante daquilo que é considerado 

como patrimônio cultural brasileiro. Para Fonseca: 

 

A limitação, durante mais de sessenta anos, dos instrumentos disponíveis de 

acautelamento teve como consequência a produção de uma compreensão 

restritiva do termo “preservação”, que costuma ser entendido exclusivamente 

como tombamento. Tal situação veio reforçar a ideia de que as políticas de 

patrimônio são intrinsecamente conservadoras e elitistas, uma vez que os 

critérios adotados para o tombamento terminam por privilegiar bens de grupos 

sociais de tradição europeia, que, no Brasil, são aqueles identificados com as 

classes dominantes123. 

 

Assim, há, a partir da Constituição de 1988, uma aproximação entre o pensamento 

pluralista e a concepção vigente no país, ao menos dentro do texto constitucional, sobre 

os patrimônios culturais, uma vez que permite inscrever memórias e saberes 

historicamente subalternizados como parte do patrimônio cultural brasileiro e instaura a 

participação da comunidade que os vivencia na promoção e na gestão das políticas 

públicas sobre o tema. 

 

Portanto, temos aqui a consagração, diante do direito positivo, do pluralismo 

cultural, isto é, o reconhecimento de que a cultura brasileira não é única, não 

se resume ao eixo Rio – São Paulo nem ao Barroco mineiro e nordestino, mas 

é aquela que resulta da atuação e interação dinâmica de todos os grupos e 

classes sociais de todas as regiões. E é essa diversidade e riqueza de bens 

culturais, construídas incessantemente num país de dimensões continentais e 

variegada formação étnica, que se pretende preservadas. Desaparece, enfim, o 

antigo conceito de que os valores culturais a serem preservados eram apenas 

aqueles das elites sociais, necessariamente consagrados pelo ato de 

tombamento, como ocorria no direito anterior124.  

 

Na Constituição da República de 1988, há o reconhecimento da pluralidade 

cultural sob um entendimento amplo da noção de cultura. Compõem o patrimônio cultural 

brasileiro os bens móveis e imóveis vinculados a fatos memoráveis da história do país, 

ou aqueles bens de excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico, 

inscritos nos Livros do Tombo e acautelados pelo Decreto nº 25/1937. Juntam-se a esses 

                                                           
122 AMARAL, João Paulo Pereira do. Da colonialidade do patrimônio ao patrimônio decolonial. 

Dissertação apresentada ao curso de Mestrado Profissional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. IPHAN: Rio de Janeiro, 2015, p.43-44. 
123 FONSECA, Maria Cecília Londres. Para além da pedra e cal: por uma concepção ampla de patrimônio 

cultural. 2009, p.64. 
124 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: gestão ambiental em foco. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2005, p.400. 
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os bens de natureza material e imaterial portadores de referência à identidade, à ação e à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, ainda que não estejam 

acautelados pelo poder público, ou aqueles protegidos por meio de inventários, registros, 

vigilância, tombamento, desapropriação e demais formas de acautelamento e preservação. 

Entretanto, em que pese a abertura constitucional, até a edição do Decreto nº 

3.551/2000, não era possível incluir os bens culturais imateriais nos requisitos 

preservacionistas presentes na legislação, nos quais se incluem os folclores, os 

movimentos negros e indígenas, os imigrantes, entre outros grupos até então excluídos da 

cena do patrimônio cultural brasileiro. 

A perspectiva de orientar a política sobre os patrimônios culturais a partir de uma 

dimensão valorativa e referencial desloca o foco dos bens em si para a dinâmica social de 

atribuição de valores, o que implica buscar formas de se aproximar do ponto de vista 

daqueles que vivenciam diretamente as práticas culturais e trazê-los à arena decisória125. 

Para Arantes, “patrimônio é construção social e, assim sendo, torna-se necessário 

considerá-lo no contexto das práticas sociais que o geram e lhe conferem sentido”126. 

Meneses traz uma contribuição para que se pense o patrimônio cultural por meio 

dos valores que ele representa. A partir do exemplo de uma imagem encontrada em uma 

revista de cartoons francesa, o autor sintetiza uma série de premissas do patrimônio 

cultural. 

 

Nessa imagem, no interior hierático, solene e penumbroso de uma catedral 

gótica (Chartres), aparece uma velhinha encarquilhada, de joelhos diante do 

altar-mor, profundamente imersa em oração. Em torno dela, a contemplá-la 

interrogativamente, dispõe-se de um magote de orientais, talvez japoneses. A 

presença de um guia francês nos permite considerar que se trata de turistas em 

visita à catedral. O guia toca os ombros da anciã e lhe diz: - “Minha senhora, 

a senhora está perturbando a visitação”.127. 

 

A partir daí, o autor traça considerações sobre o significado da igreja para a 

velhinha e para os turistas. Enquanto para a velhinha a igreja representa um templo de fé, 

em uma cidade onde se desenrola a sua vida cotidiana e que se relaciona com a sua 

identidade, a sua fruição do bem é contínua, profunda, vivenciada na sua oração. Para os 

                                                           
125 FONSECA, Maria Cecília Londres. O Registro do Patrimônio Imaterial. Brasília: Ministério da 

Cultura/ Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2003. 
126 ARANTES, Antonio Augusto. O patrimônio cultural e seus usos: a dimensão urbana. In: Habitus, 

Goiânia, n. 1, v.4, jan./jun., 2006, p.425-435, p.426. 
127 MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. O campo do patrimônio cultural: uma revisão de premissas. In: 

SUTTI, Weber (coord.). I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural: sistema nacional de patrimônio 

cultural – desafios, estratégias e experiências para uma nova gestão. Brasília: IPHAN, 2012, p. 25-39, p.26-

27. 
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turistas, entretanto, a fruição da igreja se consuma em contemplação do lugar de culto, 

exemplar da arquitetura gótica do século XII, percebendo o bem por meio daquilo que o 

guia tenha a lhes dizer. 

Em seguida, Meneses chama atenção para o fato de a musealização do patrimônio, 

em que os bens culturais são tratados como entretenimento, atrativos turísticos, com foco 

nos benefícios econômicos que o bem pode produzir. Sem ignorar essa vertente, o autor 

traz à tona a importância de se repensar a escala de alcance dos bens culturais, que quase 

sempre são definidos a partir de critérios jurídico-administrativos, quantitativos ou em 

relação à expansão territorial de sua abrangência. Indaga: “Como pode algo valer para o 

mundo todo, se não vale para aqueles que poderiam ter a fruição mais contínua, mais 

completa, mais profunda? Como pode o patrimônio mundial não ter, antes, valor 

municipal?”128 

Nessa perspectiva, Paiva define que os bens culturais devem ser representativos 

do valor ou significado atribuído ao bem por uma determinada comunidade, seja ela local, 

regional, estadual, nacional ou internacional: 

 

Bem cultural é o valor e o significado que a comunidade atribui a um dado 

elemento da cultura, e antes mesmo de tornar-se objeto do Direito, ele já possui 

esse valor que é, inclusive, o alvo da tutela jurídica, não sendo possível 

compreender isso de modo hermético e distante do contexto e da função que 

os bens culturais assumem para uma dada comunidade. Portanto, o bem 

jurídico em si, ao contrário do que se apregoa, não será o objeto físico em si, e 

sim, o valor ou significado que esse objeto carrega
129

. 

 

Valendo-se de raciocínio análogo àquele utilizado para compreender os costumes 

jurídicos como fontes do Direito, que devem ser compatíveis com o ordenamento jurídico, 

consolidados no tempo e com uma noção de jurisdicidade, o autor concebe que um 

elemento da cultura passa a ser considerado um bem pertencente ao patrimônio cultural 

diante: 

 

do reconhecimento- que pode ser público, judicial, administrativo, legislativo 

da existência de um ânimo cultural coletivo, construído no tempo (processo 

dinâmico vivo), imbuído de uma noção comum de tutelabilidade e orientado 

pela Constituição da República
130

. 
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Por fim, ele observa que os bens culturais devem ser considerados a partir de uma 

perspectiva inclusiva e efetivamente representativa dos valores culturais de uma 

comunidade. O patrimônio cultural, mais do que um conjunto desses bens, deve ser 

entendido como um sistema estruturante, que visa exercer a função de inseri-los e 

compreendê-los enquanto elementos da identidade de um povo, além de ser um elo desses 

bens, propenso ainda a abarcar ainda não identificados. 

Especialmente no contexto da globalização, com a complexificação das redes 

sociais, que, ao mesmo tempo que permitem um amplo acesso a informações, também 

exportam padrões comportamentais e valorativos, o patrimônio cultural assume suma 

importância.  

Enquanto representação viva da história e do legado de uma sociedade, o 

Patrimônio torna-se uma referência para a “desterritorialização” pela qual passam as 

comunidades. Maria Coeli Simões Pires conceitua o fenômeno como a “virtualização das 

referências ocasionado pelas rápidas transformações a que são submetidos os grupos 

sociais ao influxo das complexas soluções tecnológicas e consumistas.”131. 

Nesse contexto, sacrificam-se os centros de tradição cultural e os marcos 

históricos de culturas regionais, por meio da inserção de padrões e valores mundiais, 

desconectados com as reais demandas ou experiências das comunidades. 

 

A preservação do patrimônio material, sem prejuízo das cautelas relacionadas 

com a proteção daquele de caráter imaterial, e, ainda, de um processo criativo 

de construção da eticidade concreta, pode ser o último fator aglutinador dos 

valores de um povo, capaz de assegurar o compartilhamento do 

desenvolvimento social em nível regional e o intercâmbio de bens e 

informações sem desintegração das fronteiras do mundo contemporâneo. Uma 

visão atualizada da defesa, da promoção e da gestão do Patrimônio Cultural, 

em sua dimensão humanista e universal, como contraponto ao processo de 

alienação da sociedade, decorrente da faceta deletéria da “Globalização” 

econômica e cultural, passa, necessariamente, pelo domínio do Direito 

Internacional, que é, também, o nascedouro tutelar dos Direitos Humanos. A 

proteção do patrimônio cultural deve ser, assim, tratada em uma dimensão 

humana. As medidas acautelatórias e de preservação são fundamentadas pelo 

poder que os bens culturais carregam, de referência para a identidade dos seres 

humanos, pelos valores que traduzem ou expressam, pela capacidade de 

transmitir testemunho ou sentimento. Essa perspectiva antropocêntrica afasta 

a compreensão de um patrimônio cultural divorciado do olhar, dos tantos 

sentidos e do sentimento das pessoas. Como referência de identidade, o 

Patrimônio Cultural não é uma mera expressão de carga valorativa herdada, 

mas, sobretudo, a carga valorativa que lhe é atribuída no processo identitário e 

de fruição. Os valores estéticos, artísticos, históricos e paisagísticos estão 

ligados, necessariamente, à lógica da fruição; não existem por si, mas em 

relação com sujeitos, na reciclagem identidade-objeto. Do mesmo modo, a 

cultura imaterial está intrinsecamente ligada à dimensão humana. Não há 
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Direito & Justiça, 26 set 2011. 
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expressão possível do patrimônio cultural dissociado das pessoas que o 

ergueram e daqueles que lhe constituíram o destino. A dignidade humana, 

superado o plano existencial em seus múltiplos desafios, deve ser garantida 

pelo direito cultural na complexidade de sua expressão: produção de bens 

culturais; participação democrática na gestão do patrimônio cultural; respeito 

à diversidade étnica e regional; acesso aos bens culturais e fruição; direito à 

informação cultural, participação no controle; e por fim, o direito de identidade 

com o patrimônio. É dizer – as pessoas precisam, não apenas fruir do legado, 

mas ver-se refletidas nele132. 

  

Diante disso, justifica-se a adoção de um conjunto de normas específicas, aqui 

incluídos os princípios, bem como instrumentos jurídicos aptos a tratar as demandas 

jurídicas próprias relacionadas à proteção do novo Direito do Patrimônio Cultural.  

No mesmo sentido, a avaliação de impactos aos bens culturais merece ser tratada 

de forma autônoma e específica frente à avaliação de impactos ambientais. 

Como será pontuado a seguir, essa especificidade e necessidade de autonomização 

do Direito do Patrimônio Cultural acontecem na medida em que seu objeto jurídico em 

muito se difere do objeto do Direito Ambiental, já que os bens culturais são pautados pelo 

binômio “valor/não valor cultural”, diferentemente do Direito Ambiental, que se baseia 

no “equilíbrio/desequilíbrio ecológico”133. Dessa forma, os bens culturais não possuem 

valor intrínseco nem se resumem ao seu suporte físico, mas, sim, representam o valor e o 

significado atribuídos pela coletividade e que atendem as demandas referenciais dessa 

mesma comunidade. 
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3 ENCONTROS E DESENCONTROS ENTRE PATRIMÔNIO CULTURAL E 

MEIO AMBIENTE 

 

Após a exposição do surgimento do Direito Ambiental e do Direito do Patrimônio 

Cultural enquanto novos direitos, passa-se, agora, a identificar os conflitos e as 

aproximações existentes entre meio ambiente e patrimônio cultural, no que se refere à sua 

tutela jurídica. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que, no contexto brasileiro, a preocupação com a 

preservação do patrimônio cultural e o meio ambiente surgiu em contextos parecidos, 

sobretudo de afirmação da identidade nacional e do controle estatal sobre a economia, 

com importantes marcos legislativos instituídos na década de 1930. 

Entretanto, ainda que o início da preocupação com as citadas preservações tenha 

surgido em contextos semelhantes, o cuidado com a tutela jurídica do meio ambiente se 

deu, à época, com a finalidade de utilizar os recursos naturais para impulsionar o 

desenvolvimento nessa área. Dessa forma, a preservação ficaria adstrita apenas àquelas 

florestas de interesse biológico e estético ou as que poderiam contribuir para a unidade 

nacional, garantindo o mínimo de salubridade. 

Já o patrimônio cultural foi forjado para que houvesse uma assemelhação europeia 

da nação. Buscou-se, à época, preservar aqueles elementos representativos da cultura do 

continente europeu, aquela dita como “civilizada”, ocultando os regionalismos e a 

diversidade cultural existente no território brasileiro.  

Já entre 1960 e 1970, percebe-se uma maior preocupação com as matérias de meio 

ambiente e patrimônio cultural devido aos impactos que estavam sendo causados a ambos 

pelos projetos desenvolvimentistas, sobretudo orientada por movimentos sociais que 

reivindicavam uma maior proteção dos bens naturais e culturais. 

Entretanto, as normas e as políticas públicas instituídas com o fim de resguardar 

o patrimônio cultural e o meio ambiente foram distintas. No campo do patrimônio cultural 

buscou-se uma aproximação com a Unesco, a fim de que fossem estabelecidos diretrizes 

e mecanismos próprios de salvaguarda do patrimônio cultural. Já no campo ambiental, 

buscou-se desenvolver o conceito de impacto ambiental, incrementando metodologias e 

conceitos aplicáveis aos bens naturais, que, conforme será exposto no tópico 3.2, não 

podem ser simplesmente transportados para a avaliação de impactos a bens culturais. 

A Constituição de 1988 representou uma consolidação das matérias de meio 

ambiente e patrimônio cultural, que foram tratados em capítulos distintos no texto 
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constitucional. Pode-se inferir que o tratamento constitucional diverso tenha se dado em 

razão das especificidades próprias de cada um desses campos, que demandam tratamento 

jurídico próprio. 

A tutela do meio ambiente passou a se pautar pelo direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, corresponsabilizando o indivíduo, a coletividade e o Estado 

para que se obtenha o equilíbrio ecológico e a sadia qualidade de vida. Já o patrimônio 

cultural passou a ser tutelado com base na ideia de referência cultural, propiciando, a 

partir de termo cunhado por Meneses, um “deslocamento de matriz” 134, sendo que a 

atribuição do valor a bens culturais a partir dos “sujeitos para os quais essas referências 

façam sentido” 135. 

Conforme será exposto no tópico 3.1, meio ambiente e cultura exigem tratamento 

jurídico específico, refletido, sobretudo, nas políticas públicas e nas normas editadas pós-

Constituição de 1988. 

 No campo ambiental, instituiu-se a Política Nacional de Recursos Hídricos, com 

a Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997; criou-se o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, com a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000; pensou-se em mecanismos para 

a regulação dos Organismos Geneticamente Modificados com a Lei nº 11.105, de 24 de 

março de 2005; implementou-se a Política Nacional de Resíduos Sólidos com a Lei nº 

12.305, de 02 de agosto de 2010, e focou-se na repartição de competências ambientais 

com a Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011. Essas normas tratam, 

majoritariamente, do meio ambiente enquanto bens naturais. 

Já no campo do patrimônio cultural, verificou-se, sobretudo nos anos 2000, um 

avanço na política de preservação do patrimônio, com a formulação de novos conceitos, 

diretrizes e a abertura de novas áreas de atuação: 

 

Dentre os principais aspectos que constituem o avanço da política de 

preservação do patrimônio cultural no país, destacam-se: 1. a atualização do 

conceito de patrimônio, adequando-o à diversidade cultural brasileira; 2. a 

formulação de diretrizes para orientar a ação institucional, tendo como foco o 

envolvimento da sociedade, a promoção do desenvolvimento local e a 

potencialização das possibilidades de fruição do patrimônio cultural; 3. a 

abertura para novas áreas de atuação, de forma a abranger os diferentes legados 

da cultura brasileira; 4. a formulação e a implantação de novos instrumentos 

de ação; 5. a revisão das metodologias de trabalho; 6. o fortalecimento do órgão 

                                                           
134 MENESES, Ulpiano Bezerra de. O campo do Patrimônio Cultural: uma revisão de premissas. In: 

IPHAN. I Fórum Nacional do patrimônio Cultural – Sistema Nacional de patrimônio Cultural: 

desafios, estratégias e experiências para uma nova gestão (Anais). Ouro Preto, 2009, Brasília: Iphan, 

2012. 
135 FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória da política federal de 

preservação no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ; Iphan/MinC, 2005, p.11. 
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nacional de preservação para dar suporte à ampliação do campo de ação; 7. o 

esforço para construir instrumentos de ação conjunta e de gestão compartilhada 

do patrimônio entre União, estados e municípios; 8. o progressivo e substancial 

aumento do investimento em preservação e promoção de bens culturais.136. 

 

Destaca-se a edição do Decreto nº 3.551/2000, que institui o registro de bens 

culturais de natureza imaterial, dando início às primeiras ações de inventário e registro; o 

lançamento do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, ocorrido em 2004, para 

institucionalizar e disponibilizar recursos para a salvaguarda, apoio e fomento ao 

patrimônio imaterial; novas práticas de tombamento, a partir de uma releitura 

constitucional do Decreto nº 25/1937, que resultou no tombamento de áreas 

remanescentes de quilombos, áreas indígenas e bens relacionados à imigração alemã, 

italiana, ucraniana e polonesa, e da Casa de Chico Mendes, entendida como testemunho 

singular de um processo social relevante para o país. Ademais, criou-se o instrumento de 

chancela da paisagem cultural, pela Portaria IPHAN nº 127, de 30 de abril de 2009. 

Conforme será exposto no tópico 3.2, como instrumento jurídico surgido a partir 

do Direito Ambiental, a avaliação de impacto ambiental não pode ser transposta para o 

campo do patrimônio cultural, pois demanda metodologias e conceitos diversos de 

aplicação. 

Passa-se, então, a se justificar a autonomia do Direito do Patrimônio Cultural 

frente ao Direito Ambiental sob a perspectiva dos novos direitos abarcada pelo pluralismo 

jurídico comunitário-participativo. 

 

 3.1 A impropriedade da tutela jurídica do patrimônio cultural sob a ótica do Direito 

Ambiental 

 

A corrente que defende que o Direito Ambiental, campo jurídico apto a proteger 

o patrimônio cultural, justifica essa tutela jurídica conjunta a partir do conceito de meio 

ambiente previsto na Lei n.º 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente. Essa legislação define meio ambiente como o “conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege 

a vida em todas as suas formas”.  

                                                           
136 PORTA, Paula. Política de preservação do patrimônio cultural no Brasil: diretrizes, linhas de ação 

e resultados: 2000-2010. Brasília: Iphan/Monumenta, 2012. P., p.8. 
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Essa é a posição majoritária existente hoje no Brasil. Para Mirra137, por integrar a 

biosfera, os bens e valores componentes do acervo cultural do povo devem ser incluídos 

entre os recursos ambientais discriminados no artigo 3.º, V, da Lei n.º 6.938/1981, com 

submissão ao seu regime de proteção específico. 

Souza Filho aponta que o meio ambiente deve compreender tanto a natureza 

quanto as modificações que nela vem introduzindo o ser humano. Da mesma forma que 

o meio ambiente é composto pela terra, água, ar, flora e fauna, também é constituído pelas 

edificações, obras de arte, elementos subjetivos e evocativos, como a beleza da paisagem 

e a lembrança do passado 138.Para os elementos que independem da ação do homem, tem-

se o meio ambiente natural e aqueles que possuem intervenção humana estão abarcados 

pelo meio ambiente cultural. 

Para Reisewitz: 

 

O direito ambiental não está limitado àquilo que diz respeito à natureza, 

portanto o que chamamos de dado. Além da fauna, da flora, da qualidade do ar 

e da água, portanto de todo equilíbrio ecológico, estão compreendidos em sua 

tutela os elementos criados pelo ser humano, ou seja, a ação humana 

modificadora da natureza, de maneira que toda a riqueza que compõe o 

patrimônio ambiental transcende a matéria natural e incorpora também um 

ambiente cultural, revelado pelo patrimônio cultural139. 

 

Os cursos de Direito Ambiental também compartilham esse entendimento, já que, 

nitidamente, nessas obras, há um enfoque na concepção de meio ambiente que privilegia 

os aspectos naturais. O patrimônio cultural também é pouco explorado quando se trata de 

descrever os instrumentos jurídicos preventivos do Direito Ambiental, como o 

licenciamento ambiental e a avaliação de impacto ambiental, bem como os repressivos. 

Ao tratar da responsabilização administrativa, civil e criminal, há poucos exemplos e 

casos aplicáveis ao patrimônio cultural140.  

Gomes aponta que, para definir aquilo que se entende como Direito Ambiental e 

o seu espectro de aplicação, devem ser determinados os contornos da realidade com base 

nas quais se constrói o Direito141.  

                                                           
137 MIRRA, Alvaro Luiz Valery. Impacto ambiental: aspectos da legislação brasileira. São Paulo: Juarez 

de Oliveira, 2002, p.35. 
138 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. Bens culturais e proteção jurídica. Porto Alegre: Unidade 

Editorial da Prefeitura, 1997, p.09. 
139 REISEWITZ, Lúcia. Direito Ambiental e Patrimônio Cultural: direito a preservação da memória, 

ação e identidade do povo brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p.63. 
140 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2013. 
141 GOMES, Carla Amado. O ambiente como objecto e os objectos do ambiente. In: GOMES, Carla 

Amado.Textos dispersos de Direito do Ambiente. Lisboa. 2005. 
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Ou seja, para se definir aquilo que se vai tutelar – e como – é preciso saber se o 

que se pretende é proteger a natureza enquanto bem para o ser humano, enquanto dotada 

de valor em si mesma. Deve-se ainda pensar na natureza enquanto bem que não se protege 

por si só, mas também não é apenas instrumento para o bem-estar humano. 

Caso se adote a concepção antropocêntrica de que os bens naturais são meras 

fontes de utilidade para a vida humana, satisfazendo as necessidades vitais e 

incrementando o seu bem-estar, o valor do meio ambiente deve ser calculado à medida 

que o homem dele se aproveita. Sob essa perspectiva, considera-se, nos dizeres de Gomes, 

que “o ambiente é uma espécie de saco sem fundo, que tudo abarca. Ou seja, o ambiente 

volve-se em ‘ambiance’, é tudo o que rodeia o ser humano, quer seja ou não gerado pela 

sua acção.” 

Se, ao contrário, conceber-se a natureza como uma realidade por si só merecedora 

de tutela, independentemente da sua capacidade de servir ao homem e satisfazer as suas 

necessidades, os bens naturais passam a ter “dignidade autônoma”, como afirma Jonas, 

devendo o homem, assim, respeitá-la e promovê-la por fazer parte dela enquanto ser 

integrado na comunidade biótica. Sob essa perspectiva biocêntrica, o homem é parte 

integrante da natureza142.  

Se, em uma terceira via, adota-se uma perspectiva por meio da qual “o ambiente 

não se protege por si só, mas também não é um mero instrumento do bem-estar do 

homem”, está-se diante do antropocentrismo alargado, concepção que, segundo Leite,  foi 

a concebida pela Constituição de 1988, ao aliar meio ambiente à sadia qualidade de vida 

humana143. 

Assim, no contexto brasileiro, o ambiente deve ser preservado tanto porque é 

condição de existência dos seres humanos quanto porque esses são, dele, parte integrante. 

O ser humano, nessa perspectiva, deve promover, mas, também, contribuir para que não 

haja ofensa ao equilíbrio ecológico.  

Como ressaltam Sarlet e Fensterseifer, o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado não é uma posição jurídica subjetiva de aproveitamento da comunidade de 

um determinado bem ambiental, mas, sim, na possibilidade de utilização desse bem aliada 

a um dever de preservá-lo, sob a perspectiva da solidariedade intergeracional tanto com 

                                                           
142 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Rio 

de Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006. 
143 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2ª ed. rev., 

atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.  
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a comunidade atual quanto com as gerações futuras144. O papel do Estado deve abranger 

a adequada proteção dos bens naturais, por meio de oferecer um arcabouço jurídico que 

ofereça instrumentos para prevenir e sancionar danos ambientais; além de se abster de 

degradar o meio ambiente, por meio do desenvolvimento de ações e políticas para a 

preservação e promoção dos bens naturais145. 

Esse direito/dever ao meio ambiente ecologicamente equilibrado preconizado pela 

Constituição, como pontua Gomes, possui um objeto específico: os recursos naturais. “Só 

em relação a estes se justifica falar em solidariedade intergeracional — e, dentro destes, 

só os renováveis sobrevivem ao uso e, em consequência, são susceptíveis de transmissão 

às gerações futuras”146.  

Nessa perspectiva, a autora considera que há um vício derivado da noção ampla 

de meio ambiente, que confunde áreas jurídicas distintas por meio de uma lógica utilitária. 

 
(...) reconduzir ao Direito do Ambiente — e, portanto, ao seu objecto — o 

património cultural construído, é misturar a finalidade de protecção de valores 

civilizacionais com valores ecológicos, obra humana com obra natural. A 

tutela do património cultural protege a memória de um povo, o passado; a tutela 

do ambiente visa assegurar, de forma indirecta, a sobrevivência física dos 

membros de uma comunidade, actuais e vindouros, ou seja, o presente e o 

futuro147. 

 

Na mesma toada, encontra-se o pensamento de Echevarría, que entende que há 

uma confusão de valores em uma concepção unitária de meio ambiente.  

Para o autor, o Direito Ambiental está estritamente relacionado com a vida, a 

proteção da biodiversidade e a espécie. Já o Direito do Patrimônio Cultural supõe que a 

espécie já se encontra instalada e se ocupa da sua memória, partindo da hipótese de que 

a vida já está assegurada e, por isso, pode-se ocupar de necessidades secundárias. Assinala 

ainda que o patrimônio cultural se relaciona diretamente com a qualidade de vida, que 

nada mais é do que uma nova versão do direito a uma vida digna148. 
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Explica Echevarría que a concepção unitária de ambiente encontra, por diversas 

vezes, o seu fundamento na Convenção de Paris para a Proteção do Patrimônio Cultural 

e Natural, adotada pela Unesco em 1972. No entanto, esse fundamento parte de uma 

concepção equivocada de unicidade, já que essa convenção trata do meio ambiente como 

um aspecto secundário149. Para o autor, o que essa convenção se propôs foi definir o 

conceito de meio ambiente de forma estrita e sem abrir espaço para a interpretação ampla, 

como fazem os brasileiros. Para a convenção, nem todos os bens naturais são culturais ou 

pertencem ao patrimônio cultural ou natural, mas apenas aqueles que possuem um valor 

cultural excepcional150.O autor aponta os requisitos da convenção para que um bem 

natural seja reconhecido como patrimônio natural: ser um objeto material; possuir um 

valor universal excepcional, estético, científico, artístico, etnológico e antropológico; 

poder ser determinado ou determinável individualmente; ser possível catalogado, 

inventariação e registro151. 

Na mesma época, entre 05 e 16 de junho de 1972, aconteceu em Estocolmo a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que, em que pese não ter sido 

indiferente ao aspecto cultural, não o tratou como o seu aspecto primário. 

Dessa forma, as convenções surgiram em contextos distintos: enquanto a 

ambiental serviu para dar os primeiros passos em um tema recém surgido no debate 

internacional, a convenção sobre o patrimônio cultural consolidou um assunto há muito 

discutido internamente pelos países europeus152. 

Como ressalta Paiva, o Direito deve abarcar o meio ambiente por meio do filtro 

equilíbrio/desequilíbrio ecológico, tal como preconiza o artigo 225 da Constituição da 

República. Já em relação ao patrimônio cultural, o código binário a ser considerado é o 

do “valor/não valor cultural”, referenciado no artigo 216 do Texto Constitucional153.   

Há especificidades entre esses bens que justificam que sejam tutelados de maneira 

autônoma. Enquanto os bens naturais são invaloráveis, a ideia de valoração é inerente aos 

bens culturais154. Se, no meio ambiente, a proteção jurídica visa a sua integralidade, no 

meio ambiente cultural deve-se eleger apenas alguns elementos representativos da cultura 
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que possuem valor cultural superior a outros, pois “a ideia de seleção é indissociável aos 

bens culturais. E mesmo considerando os bens de reconhecido valor cultural não se 

protege a sua integralidade.”155. Assim, como ressalta Marchesan, nem toda expressão 

cultural pode ser juridicamente protegida, mas apenas aquelas que sejam representativas 

do valor referencial que possuem para grupos, coletividades e indivíduos que integram a 

sociedade brasileira. Caso contrário, restaria prejudicada a atuação estatal nas políticas 

culturais, pois seria enorme o contingenciamento de demandas nas quais tudo seria 

passível de proteção, ao mesmo tempo em que nada seria protegido156. 

O valor/significado dos bens culturais é atribuído pelo ser humano e a ele se refere, 

não possuindo os bens culturais valor em si mesmo157. Para Fonseca: 

 

Quando se fala em “referências culturais”, se pressupõem sujeitos para os quais 

essas referências façam sentido (referências para quem?). Essa perspectiva 

veio deslocar o foco dos bens – que em geral se impõem por sua 

monumentalidade, por sua riqueza, por seu “peso” material e simbólico – para 

a dinâmica de atribuição de sentidos e valores. Ou seja, para o fato de que os 

bens culturais não valem por si mesmos, não têm um valor intrínseco. O valor 

lhes é sempre atribuído por sujeitos particulares e em função de determinados 

critérios e interesses historicamente condicionados158. 

 

Como aborda Reisewitz, foram as reivindicações da população em torno do acesso 

à cultura e o reconhecimento do seu valor para o desenvolvimento dos povos que lhes 

justificaram o direito de acesso a ela, e é esse direito que faz nascer obrigações 

governamentais às relacionadas à tutela do patrimônio cultural159. Não existe, sob essa 

concepção, um direito “do” patrimônio cultural, mas, sim, um direito ao patrimônio 

cultural, dada as suas funções de respeito às formas de expressão representativas da 

identidade/ação/memória do ser humano e de garantia de acesso, fruição e criação desses 

bens 160. 

Na perspectiva adotada por Paiva, o Direito do Patrimônio Cultural visa garantir 

uma maior eficácia de proteção ao patrimônio cultural, que, no ordenamento jurídico 

brasileiro, já conquistou há tempos o status de bem juridicamente resguardável. Busca-
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se, com a sua autonomização, garantir o desenvolvimento da doutrina especializada, a 

jurisprudência e enunciados normativos161. 

Costa observa que, para o reconhecimento da autonomia de quaisquer ramos do 

Direito, devem ser considerados diversos aspectos, tais como a autonomia legislativa, a 

didático-doutrinária, a de gestão e a jurídico-científica162.  

No que tange ao patrimônio cultural, a autonomia legislativa está baseada nos 

artigos 215 e 216 da Constituição de 1988, nas regras de competência do federalismo 

brasileiro dos artigos 23, 24 e 30 do texto constitucional, bem como nas diversas 

normativas encontradas no plano infraconstitucional, tais como: a) o Decreto-Lei n° 25, 

de 30 de novembro de 1937, que conceitua e organiza a proteção do patrimônio histórico 

e artístico nacional; b) o Decreto-Lei nº 3.866, de 29 de novembro de 1941, que estatui 

sobre o cancelamento do tombamento de bens do patrimônio histórico e artístico nacional; 

c) a Lei nº 3.924, de 16 de julho de 1961, Lei da Arqueologia, que dispõe sobre os 

monumentos arqueológicos e pré-históricos; d) a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 

1991, Lei de Incentivo à Produção Cultural, conhecida como Lei Rouanet; e) a Lei nº 

8.685, de 20 de julho de 1993, que cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual; 

f) a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, Lei dos Direitos Autorais, que altera, atualiza 

e consolida a legislação acerca dos direitos autorais, g) o Decreto nº 3.551, de 04 de agosto 

de 2000, que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem 

patrimônio cultural brasileiro e cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial; h) o 

Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, que institui o Sistema Federal de Cultura e 

dispõe sobre o Conselho Nacional de Política Cultural, dentre outras. 

Há, ainda, diversas convenções internacionais específicas sobre a matéria, como 

a Convenção de Haia para a proteção de bens culturais no caso de conflito armado, de 

1954; a Convenção sobre a proibição do tráfico ilícito de bens culturais, de 1970; a 

Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, de 1972; a 

Convenção para a Proteção do Patrimônio Subaquático, de 2001; a Convenção para a 

Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, de 2003, e a Convenção da Diversidade 
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Cultural de 2005 – todas ratificadas e promulgadas pelo Brasil e que oferecem conceitos 

e instrumentos para pensar na autonomia da matéria163. 

A autonomia didático-doutrinária “refere-se ao conjunto de obras e pesquisas 

produzidas com o intuito de solidificar o pensamento culturalista no país.”164 Como já 

referenciado nesta pesquisa, há diversos autores que se debruçam sobre o tema. Ademais, 

destaca-se que o assunto vem sendo objeto de disciplinas autônomas no curso de Direito, 

como ocorre na Universidade de Fortaleza e na Universidade Federal de Ouro Preto.  

A autonomia de gestão preceitua que a matéria deva ser tratada de forma 

específica pelo Poder Público, por meio de “órgãos próprios, específicos, com servidores 

públicos qualificados e treinados para lidar administrativamente com as demandas da 

representação de interesses peculiares ao setor e o tratamento adequado à legislação 

cultural”165. No país, há diversas entidades instituídas em âmbito federal, como o Iphan, 

estadual e municipal, com a finalidade específica de gerir o patrimônio cultural. 

A autonomia jurídico-científica decorre da própria legislação cultural, que oferece 

normas próprias para a tutela do patrimônio cultural em detrimento de outras ramificações 

do Direito.166 Entretanto, é nesse ponto que a matéria ainda carece de desenvolvimento, 

pois, encoberta pelo Direito Ambiental, não foram incrementadas, apesar de suas 

especificidades, normas para tratar da preservação do patrimônio cultural em toda a sua 

abrangência. Essa questão não progrediu, seja em caráter preventivo – ainda submetido 

ao licenciamento ambiental e à avaliação de impacto ambiental – ou repressivo – cujas 

sanções de natureza civil, administrativa e criminal estão previstas em diplomas 

normativos ambientais. 

Importante ressaltar que esta dissertação não pretende negar a afinidade existente 

entre o Direito Ambiental e o Direito do Patrimônio Cultural. Orientando-se pelo Estado 

de Direito Ambiental, é imprescindível que se tenha uma visão integrada das duas 

matérias. O que aqui se critica é a confusão decorrente da tutela indistinta desses bens, o 

que compromete a eficácia e a legitimidade das decisões e das políticas públicas 

envolvendo bens naturais e culturais167. 

                                                           
163 COSTA, Rodrigo Vieira. Cultura e patrimônio cultural na Constituição da República de 1988: a 

autonomia dos direitos culturais. Revista CPC, n. 6, p. 21-46, 1 out. 2008. 
164 Ibidem. 
165 Ibidem. 
166 Ibidem. 
167 PAIVA, Carlos Magno de Souza. Direito do Patrimônio Cultural: autonomia e efetividade. Curitiba: 

Juruá, 2015, p.144. 
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Em uma perspectiva constitucional, o que se espera é a cooperação entre os entes 

federados (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) e entre as diferentes repartições 

públicas dentro de cada uma dessas esferas, “de modo a viabilizar uma ação integrada e 

dialógica entre as questões ambientais e as mais variadas demandas públicas”168, tendo a 

participação social como norte para a eleição e a gestão dos bens culturais, bem como 

para a gestão dos bens naturais. 

Da mesma forma, não se nega que os institutos jurídicos, conceitos e instrumentos 

cunhados pelo Direito Ambiental podem auxiliar na tutela do patrimônio cultural, 

sobretudo no que tange ao objeto desta pesquisa, que é a proposição de uma avaliação de 

impacto cultural autônoma à avaliação de impacto ambiental. 

Entretanto, apesar das similaridades, o regime jurídico aplicável ao Direito 

Ambiental não pode ser simplesmente transposto ao patrimônio cultural, já que foi 

cunhado para se dirigir ao meio ambiente enquanto bens naturais.  

Miranda, que adere à corrente ampla de meio ambiente, reconhece que a aplicação 

dos princípios de Direito Ambiental ao Patrimônio Cultural demanda adequação, já que, 

na maioria das vezes, os princípios foram cunhados para se dirigir ao aspecto natural do 

meio ambiente.169  Visando corroborar o posicionamento da perspectiva ampla de meio 

ambiente, o autor exemplifica que, para compreender o meio ambiente, tão importante 

quanto a montanha é a evocação mística que dela faz o povo.  

Entretanto, na concepção aqui adotada, a montanha deve ser concebida 

juridicamente sob dois aspectos distintos: enquanto bem ambiental, tem o seu valor 

intrínseco, devendo ser preservados os seus componentes biológicos, físicos, químicos, 

geográficos etc, no intuito de conservar o seu equilíbrio ecológico. Já enquanto bem 

cultural, deve ser conservada a partir do significado que possui para a comunidade: a 

evocação mística que dela se faz. 

Não é possível estabelecer o mesmo sistema jurídico de tutela para ambas as 

acepções. Enquanto ambientalmente a preservação da montanha deverá ser analisada por 

aspectos de higidez ambiental, com incidência dos princípios da precaução, da prevenção, 

do desenvolvimento sustentável, do poluidor-pagador, em âmbito cultural, busca-se 

                                                           
168 PAIVA, Carlos Magno de Souza. Direito do Patrimônio Cultural: autonomia e efetividade. Curitiba: 

Juruá, 2015, p.144. 
169 MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. Análise dos Impactos ao Patrimônio Cultural no Âmbito dos 

Estudos Ambientais. Revista Espinhaço | UFVJM, [S.l.], p. 2-19, mar. 2017. 
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proteger a significância desse bem, a relevância cultural do bem para determinada 

comunidade. 

Essa impropriedade torna-se ainda mais latente quando se pensa na tutela do 

patrimônio cultural imaterial. É inconcebível que se aplique ao frevo o mesmo regime 

jurídico aplicável à uma unidade de conservação ambiental. 

Aqui, no patrimônio cultural, aplica-se o princípio da conservação in situ, da 

limitação do estoque patrimonial, interesse preponderante do órgão competente, da 

precaução cultural, da dinâmica patrimonial, da educação patrimonial, dentre outros170. 

Gomes ainda ressalta que tutelar o patrimônio cultural natural no Direito 

Ambiental é atribuir ao meio ambiente um caráter lúdico, minimizando a sua 

consideração enquanto bem de valor intrínseco: 

 

(...) reconduzir ao Direito do Ambiente o património cultural natural (por 

exemplo, a famosa Fraga da Pena) e a paisagem (v.g. a silhueta da Serra de 

Sintra encimada pelo Palácio da Pena, ou a escarpa da ponta de Sagres), é 

atribuir ao ambiente um valor essencialmente lúdico, que minimiza a 

necessidade de consideração dos bens ambientais como bens merecedores de 

tutela por si mesmos. Relativamente a uma obra da Natureza particularmente 

bela ou impressionante do ponto de vista geológico, ou a uma conjugação de 

elementos naturais cujo enquadramento esteja entranhado na história de uma 

dada região ou sítio, das três uma: 

- ou o que se protege é a beleza natural, enquanto fruto de prazer ou espanto 

para o homem, “perpetuando uma visão estética da natureza” — e aí estaremos 

no domínio do Direito do Património Cultural, enquanto ramo do Direito que 

tutela os valores de civilização; 

 - ou se pretende promover a correcta gestão de um espaço urbano, 

contextualizando-o num espaço natural (por exemplo, um condomínio privado 

dentro de um jardim) — cruzando objectivos de protecção do património 

cultural com preocupações do foro do Direito do Urbanismo;  

- ou se visa salvaguardar a integridade ou capacidade regenerativa de uma 

qualquer espécie vegetal — e aí transitamos para o Direito do Ambiente.171 

 

Especificamente sobre o objeto desta pesquisa, são latentes as impropriedades de 

ordem fática e normativa existentes na tutela conjunta de meio ambiente e de cultura por 

meio da avaliação de impacto ambiental, instrumento que, como será visto, foi 

desenvolvido e pensado para avaliar impacto aos bens naturais. 

Reconhece-se, contudo, que o desenvolvimento da matéria no âmbito do Direito 

Ambiental oferece contribuições para se pensar uma avaliação de impacto cultural.  

Entretanto, dado o atual contexto de desenvolvimento do Direito do Patrimônio 

Cultural que, como visto, vem se firmando como ramo autônomo ao Direito Ambiental, 

                                                           
170 SOARES, Inês Virgínia Prado. Direito ao (do) Patrimônio Cultural. Belo Horizonte: Editora Fórum, 

2009, p.135. 
171 GOMES, Carla Amado. O ambiente como objecto e os objectos do ambiente. In: GOMES, Carla 

Amado.Textos dispersos de Direito do Ambiente. Lisboa. 2005. 
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por meio de autonomia legislativa, a didático-doutrinária, a de gestão, é sob a perspectiva 

da autonomia jurídico-científica, ainda deficitária, que se justifica a autonomização do 

Direito do Patrimônio Cultural para que se desenvolvam conceitos, metodologias e 

instrumentos próprios para a sua tutela. É nesse contexto que são propostas, nesta 

pesquisa, diretrizes para uma avaliação de impacto cultural autônoma à avaliação de 

impacto ambiental. 

 

3.2. Avaliação de impacto ambiental e a impropriedade na sua transposição para o 

Direito do Patrimônio Cultural. 

 

Durante a década de 1980, com a institucionalização da obrigatoriedade de 

estudos de impacto ambiental para as obras e atividades potencialmente degradadoras do 

meio ambiente, pautou-se que a avaliação de impacto ao patrimônio cultural seria um 

componente da avaliação de impactos ambientais. 

Como já explanado, para essa corrente, tal acepção justifica-se na medida em que 

a Lei nº 6.938/1981 conceitua meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege 

a vida em todas as suas formas.” 

Entretanto, ao fazermos uma leitura da Lei e das demais normas que regulam o tema, 

podemos considerar que elas não incorporaram em seus artigos aspectos culturais, pois 

apresentam uma noção de meio ambiente restrita aos bens naturais. 

No inciso V do artigo 3º da citada Lei, que define o conceito de meio ambiente, 

são listados como recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 

subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera. 

Vê-se que, em momento algum, a norma foi cunhada para abarcar o patrimônio cultural 

enquanto bem ambiental, como propõe a maior parte dos pesquisadores. 

Até autores, como Santilli, que concebem o meio ambiente de forma ampla, em 

que pese pontuar que a Política Nacional do Meio Ambiente trata “o meio ambiente de 

forma sistêmica” e não “de forma isolada e desarticulada”172, reconhecem que as leis 

ambientais possuem uma orientação voltada para a proteção de ecossistemas e espécies: 

 
Verifica-se, nas leis ambientais editadas durante esse período histórico, uma 

orientação conservacionista, voltada para a proteção de ecossistemas e 

espécies, e sem uma dimensão social claramente incorporada. Percebe-se, 
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também, que as leis aprovadas durante esse período davam grande ênfase ao 

controle e à repressão de práticas lesivas ao meio ambiente, proibindo a pesca 

de baleias, a pesca em períodos de reprodução, restringindo o uso de 

agrotóxicos, proibindo determinadas atividades em áreas críticas de poluição, 

etc.173 

 

A Resolução Conama nº 01/1986, editada especificamente para regular a 

avaliação de impacto ambiental, estabelece as seguintes diretrizes para os estudos 

ambientais: 

 

Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em 

especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do 

Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:  
I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, 

confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto;  
II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas 

fases de implantação e operação da atividade;  
III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada 

pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em 

todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;  
lV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em 

implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade.  
 

Percebe-se que as diretrizes foram fixadas tendo por base critérios aplicáveis a 

bens naturais, tais como a definição da área de influência do projeto por meio da bacia 

hidrográfica na qual ele se localiza, sem se pensar em implicações aos bens culturais. 

Ademais, a norma estabelece que dependem da realização da avaliação de impacto 

ambiental diversos empreendimentos considerados significativos nesse aspecto, tais 

como estradas de rodagem, ferrovias, portos e terminais de minério, petróleo e produtos 

químicos, aeroportos, oleodutos, gasodutos, linhas de transmissão de energia elétrica, 

dentre outros. A consideração de empreendimentos com base unicamente em sua 

tipologia pouco contribui para avaliar impactos ao patrimônio cultural. Pode um grande 

empreendimento provocar pouco impacto a bens culturais, enquanto um pequeno 

empreendimento a ser instalado, por exemplo, no centro histórico de Ouro Preto, provocar 

um impacto mais significativo. 

Somente no artigo 6º, I, “c”, é que a norma parece considerar o patrimônio cultural 

como parte dos estudos ambientais. Assim prescreve o texto da norma: 

 

Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as 

seguintes atividades técnicas:  
I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição 

e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo 

a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, 

considerando:  
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c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a 

sócio-economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos 

e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, 

os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.(grifos 

nossos) 

 

Percebe-se que a norma oferece inclusive um avanço na concepção de patrimônio 

cultural até então adotada, ao destacar que devem ser avaliados os impactos sobre “os 

sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade”174, não 

estabelecendo, no caso, que apenas os bens tombados deveriam ser objetos das análises 

dos estudos. Há inclusive uma aproximação da visão constitucional de patrimônio 

cultural, ao se elencar que devem ser incluídas nos estudos de impacto ambiental 

avaliações sobre o impacto que determinado empreendimento poderá causar no 

patrimônio cultural da comunidade, sem especificar que essa avaliação deve ser realizada 

apenas pelos bens acautelados pelo principal instrumento de tutela do patrimônio cultural 

regulamentado à época, o tombamento. 

Entretanto, parece ser insuficiente a visão de que os bens culturais são tutelados 

pela avaliação de impacto ambiental apenas por que há previsão expressa em Resolução 

no sentido de que o patrimônio cultural deve estar inserto nos estudos de impacto 

ambiental, quando as demais normas caminham em sentido diverso. 

 Contudo, é mister reconhecer que essa inserção possibilitou o despertar para a 

avaliação dos impactos de um empreendimento sobre o patrimônio cultural, ainda que 

tenham sido poucos os processos de licenciamento ambiental remetidos aos órgãos de 

proteção ao patrimônio cultural para análise dos aspectos culturais175. 

Outra norma que demonstra a ausência do componente cultural no conceito de 

meio ambiente disposto pela Política Nacional de Meio Ambiente é a Lei nº 7.735, de 22 

de fevereiro de 1989, que cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama), autarquia que, conforme prevê a Política Nacional de Meio 

Ambiente, é órgão executor do Sistema Nacional de Meio Ambiente. 

Em sua redação original, previa o artigo 2º as seguintes competências do Instituto:  

 

Art. 2º É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis, entidade autárquica de regime especial, dotada de 

personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e 

financeira, vinculada ao Ministério do Interior com a finalidade de formular, 

coordenar, executar e fazer executar a política nacional do meio ambiente e da 
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Nacional, Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural, Rio de Janeiro, 2016. 
175 Ibid., p.93. 



71 
 

preservação, conservação e uso racional, fiscalização, controle e fomento dos 

recursos naturais renováveis. 

 

Como se vê, o próprio órgão executor da Política Nacional de Meio Ambiente não 

foi pensado para atuar em ações relacionadas ao patrimônio cultural. 

O patrimônio cultural, à época, ficou adstrito ao Instituto Brasileiro do Patrimônio 

Cultural (IBPC), que obteve status de autarquia com a Lei nº 8.113, de 12 de dezembro de 

1990, e é antecessor do Iphan. 

A Resolução Conama nº 237, de 19 de dezembro de 1997, que visa regulamentar 

o licenciamento ambiental enquanto instrumento de política ambiental instituído pela 

Política Nacional do Meio Ambiente, define esse procedimento como: 

 

Art.1º, I – Licenciamento ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 

órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a 

operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 

que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando 

as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 

 

Pela definição da norma, verifica-se que o licenciamento ambiental foi pensado 

para licenciar a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos 

e atividades que utilizam de “recursos ambientais”, esses que, como já dito, foram 

conceituados pela Política Nacional de Meio Ambiente, tendo por base os bens naturais. 

O licenciamento ambiental é o instrumento pelo qual o Poder Público avalia quais 

os possíveis impactos ambientais que determinada atividade ou empreendimento podem 

causar, analisando-os e discutindo-os com a comunidade.  

A licença ambiental é concedida após realizar um balanço entre os aspectos 

ambientais e econômicos do empreendimento para decidir quanto à sua viabilidade. Para 

Bim, o processo decisório do licenciamento ambiental é aquele no qual o órgão ambiental 

decide por permitir, com ou sem a apresentação de condicionantes, ou negar algum 

empreendimento ou atividade. Essa decisão é emitida após a análise dos impactos 

ambientais – sejam esses positivos ou negativos – e a importância de determinado 

empreendimento ou atividade176. 

A partir daí, identificados os impactos ambientais do empreendimento ou da 

atividade, o Poder Público pode estabelecer condicionantes com vistas a controlar a 

atuação do empreendedor para compensar ou mitigar os impactos causados. Desse modo, 
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o licenciamento exerce o controle prévio de atividades que, de modo geral, tendem a 

degradar o meio ambiente. 

A licença ambiental é o ato final de cada etapa do licenciamento, sendo, assim, o 

ato administrativo de concessão do pedido feito pelo particular ao Poder Público177. 

Basicamente, o empreendedor deve obter uma licença específica que ateste a viabilidade, 

a implantação e a operação da sua atividade ou empreendimento. São comumente 

chamadas de Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 

(LO). 

Vale ressaltar que o controle do órgão ambiental não termina com a obtenção da 

licença. Para que o empreendimento possa operar, é necessário cumprir com os padrões 

de controle ambiental estabelecidos pelo órgão licenciador, impostos por meio de 

condicionantes, além da observância de diversos parâmetros de qualidade ambiental 

previstos em lei. 

Cabe destacar que cada órgão licenciador, seja federal, estadual, municipal ou 

distrital178, estabelece regras próprias para o processo licenciatório. A competência para 

licenciar está prevista na Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011, e, na 

maioria dos casos, o licenciamento é realizado pelo órgão estadual de meio ambiente. O 

licenciamento é realizado em um único nível de competência, salvo se houver 

incapacidade técnica, no qual acontecerá a atuação supletiva do Estado ou da União. 

A Lei Complementar nº 140 visa fixar as normas para o exercício da competência 

comum “relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 

ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das 

florestas, da fauna e da flora”. 

Vê-se que a norma nada dispõe sobre a proteção do patrimônio cultural. Como 

disposto pelo preâmbulo da lei, ela restringe a competência ambiental no que tange aos 

aspectos naturais, não tratando da questão da manifestação do Iphan ou de outros órgãos 

responsáveis pela proteção dos bens culturais no curso do processo de licenciamento 

ambiental.   
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Fórum, 2015, p.201. 
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Como disposto pelo preâmbulo da lei, ela restringe a competência ambiental no 

que tange aos aspectos naturais, não tratando da questão da manifestação do Iphan ou de 

outros órgãos responsáveis pela proteção dos bens culturais no curso do processo de 

licenciamento ambiental.  Trata especificamente da questão da competência 

administrativa dos entes federativos no que se refere aos aspectos naturais, reverberando 

com a concepção aqui adotada de que bens culturais e naturais demandam tratamento 

jurídico específico. 

O artigo 13, § 1º da referida Lei tem sido alvo de controvérsias quanto à sua 

abrangência, entendendo alguns autores179 que o dispositivo abre margem para a 

manifestação dos chamados órgãos intervenientes nos processos de licenciamento 

ambiental, dentre os quais se inserem aqueles de proteção ao patrimônio cultural, como o 

Iphan, além dos órgãos estaduais e municipais. Para outros, o dispositivo se limita a tratar 

da manifestação de órgãos ambientais em outras esferas da federação180. 

Segundo o texto legal: 

 

Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, 

ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as 

atribuições estabelecidas nos termos desta Lei Complementar. 

                                                           
179 Já Trennepohl e Trennepohl se manifestam no sentido da não vinculação da manifestação feita pelos 

órgãos intervenientes, dentre eles, o Iphan: os entes federativos e os órgãos que se manifestam, de forma 

não vinculante nos termos da LC 140/11, são os Municípios afetados, a Fundação Nacional do Índio 

(Funai), a Fundação Cultural Palmares (FCP), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde, além dos órgãos 

gestores das Unidades de Conservação impactadas pelo empreendimento. TRENNEPOHL, Curt; 

TRENNEPOHL, Terence. Licenciamento ambiental. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p.217; 

Talden Farias tem posicionamento nesse mesmo sentido: calha lembrar que o parágrafo 1º do dispositivo 

transcrito dispôs sobre a participação não vinculante dos demais entes federativos, seja por meio dos órgãos 

ambientais ou de outros órgãos públicos interessados, que são os chamados órgãos intervenientes (Funai, 

ICMBio, Iphan etc.). Há autores que entendem que essa participação é vinculante, de forma que estaria a 

atuação do órgão licenciador condicionada aos demais órgãos. Entretanto, além de atentar contra a 

autonomia federativa, admitir a interferência vinculante seria invalidar a unicidade do licenciamento, 

premissa que permeia toda a lei em questão. Ademais, isso seria um estímulo à permanência dos conflitos 

federativos, exatamente a situação que se pretendeu combater, uma vez que o ente não licenciador poderia 

tentar determinar o que poderia ou não poderia ser feito.  
180 De outro modo pensa Inês Virgínia Prado Soares, ao entender que tal Lei Complementar não abrange o 

tratamento dos bens culturais, já que apenas faz referência à manifestação dos órgãos ambientais. “A LC 

140/2011 não trata da competência material dos entes federativos na tutela dos bens culturais. E o 

dispositivo que tem gerado essas dúvidas (e ou entendimentos equivocados), ao deixar clara a unicidade do 

licenciamento ambiental, faz referência expressa à manifestação dos órgãos ambientais das outras esferas 

federativas. Ou seja, o art. 13 § 1° prevê a contribuição voluntária (e não vinculante), em matéria ambiental, 

de outros entes federativos que não o responsável pela condução do procedimento de licenciamento. Essa 

previsão sobre a manifestação não vinculativa (art. 13 § 1°) não alcança os órgãos públicos intervenientes 

do licenciamento, que não integram o SISNAMA, como é o caso do IPHAN, FUNAI, Fundação Palmares 

e outros.” SOARES, Inês Virgínia Prado. A variável arqueológica no licenciamento ambiental. In: 

CAMPOS, Juliano Bitencourt; RODRIGUES, Marian Helen da Silva Gomes; FUNARI, Pedro Paulo 

Abreu. A multivocalidade da arqueologia pública no Brasil: comunidades, práticas e direitos. Criciúma: 

UNESC, 2017. 
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§ 1º Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão 

responsável pela licença ou autorização, de maneira não vinculante, 

respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental.181 

 

Caso na prática se efetivasse a concepção ampla de meio ambiente, essa discussão 

restaria superada, já que o próprio órgão ambiental licenciador seria competente para 

analisar os impactos do empreendimento no patrimônio cultural, tal como o é para avaliar 

os impactos na fauna, flora, terra, água, ar, dentre outros aspectos naturais. Essa 

concepção imprecisa sobre o significado de meio ambiente e, por extensão, da sua relação 

com o cultural, desdobra implicações analíticas e profundas na prática.  

Tais constatações também se aplicam à avaliação de impacto ambiental. Em que 

pese serem previstos como instrumentos distintos da política ambiental, no Brasil, a 

avaliação de impacto ambiental é realizada majoritariamente dentro do processo de 

licenciamento ambiental prévio. Para Fonseca, “o forte vínculo do licenciamento 

ambiental com a avaliação de impacto é uma das peculiaridades do licenciamento 

ambiental brasileiro frente aos exemplos internacionais.”182. No país, foca-se no 

licenciamento ambiental e a avaliação de impacto ambiental tem, nesse contexto, uma 

importância marginal, servindo apenas como subsídio decisório do processo de 

licenciamento ambiental. Em muitos países, a avaliação de impacto ambiental é utilizada 

fora dessa conjuntura, servindo de embasamento para a concessão de financiamentos 

público e privado, e para a aprovação de políticas, planos e programas governamentais de 

caráter estratégico183. 

A avaliação de impacto ambiental é um processo que tem como função prever os 

potenciais efeitos de atividades ou empreendimentos que possam ter impacto ambiental 

significativo, de modo a servir como subsídio para decisões acerca da implantação ou não 

da atividade ou empreendimento proposto184. Pode ser definida como: 

 

Instrumento de política ambiental e gestão ambiental de empreendimentos, 

formado por um conjunto de procedimentos capaz de assegurar, desde o início 

do processo, que: se faça um exame sistemático dos impactos ambientais de 

uma proposta (projeto, programa, plano ou política) e de suas alternativas; se 

                                                           
181 BRASIL. Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011. Fixa normas, nos termos dos incisos 

III, VI e VII do caput e do parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a 

união, os estados, o distrito federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da 

competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao 

combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera 

a lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. 
182 FONSECA, Alberto. A avaliação de impacto ambiental e seu vínculo com o licenciamento ambiental. 

In: RIBEIRO, José Cláudio Junqueira (org). Licenciamento ambiental: herói, vilão ou vítima? Belo 

Horizonte: Arraes, 2015, p.27. 
183 Ibidem., p.28 
184 TOMMASI, Luiz Roberto. Estudo de impacto ambiental. São Paulo: Cetesb, 1994, p. 36. 
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apresentem os resultados de forma adequada ao público e aos responsáveis pela 

tomada de decisão, e por eles considerados; se adotem as medidas de proteção 

do meio ambiente determinadas, no caso de decisão sobre a implantação do 

projeto.185 

 

A avaliação de impacto ambiental, além de incorporar aspectos técnico-

científicos, envolve circunstâncias políticas: a vertente técnico-científica está expressa 

nos estudos de impacto ambiental por meio de metodologia empregada, de técnicas, 

pesquisas e dados vinculados à identificação, de previsão e avaliação de impactos nas 

diferentes fases do projeto e de estudo de alternativas; a vertente político-institucional 

refere-se aos procedimentos administrativos e ao amparo legal e burocrático que regulam 

os estudos de impacto ambiental186. A avaliação de impacto ambiental leva em 

consideração a diversidade de circunstâncias e aspectos particulares e concretos, que não 

podem ser conhecidos antecipadamente; as questões ambientais e a própria avaliação de 

impacto ambiental não podem ser reduzidas à instrumentalidade do direito tradicional 187. 

A exigência da avaliação de impacto ambiental no Brasil restou consolidada com 

o disposto no artigo 225, § 1º, IV da Constituição da República de 1988, que exige um 

estudo prévio sobre a questão para a instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação ambiental. Em que pese a previsão constitucional, 

referir-se ao estudo de impacto ambiental não se confunde com a avaliação de impacto 

ambiental. Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é gênero no qual se tem como espécie 

o Estudo de Impacto Ambiental (EIA).  

Para a elaboração dos estudos ambientais, que visam subsidiar a avaliação de 

impacto ambiental e, consequentemente, o licenciamento ambiental, comumente o órgão 

ambiental estabelece um roteiro, denominado Termo de Referência.  

O Termo de Referência é o instrumento orientador para a elaboração dos estudos 

ambientais. Em alguns casos, o órgão de meio ambiente solicita ao empreendedor a 

elaboração de determinados estudos. Em outros casos, o empreendedor se adianta, 

apresentando a proposta de Termo de Referência já na solicitação do licenciamento 

ambiental. Minimamente, deve um estudo ambiental conter: a) o dimensionamento do 

problema a ser estudado; b) a descrição geral do empreendimento; c) a descrição técnica 

do empreendimento; d) os planos governamentais co-localizados; e) a legislação referente 

                                                           
185 LEMOS, Carlos Fernando; GOMES, Juliana Jéssica. Glossário de Meio Ambiente. [s.l.]: Clube de 

Autores, 2008, p.41. 
186 SILVA-SÁNCHEZ, Solange. Cidadania ambiental: novos direitos no Brasil. 2 ed. São Paulo: 

Annablume, 2010, p.88. 
187 Ibidem, p.88. 
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aos recursos ambientais, ao uso e ocupação do solo; f) as áreas de estudo; g) o diagnóstico 

ambiental dos meios físico, biótico e socioeconômico; h) os planos e programas 

ambientais de gerenciamento/monitoramento dos impactos188. 

No caso do Estudo de Impacto Ambiental, além dos itens acima descritos, deve 

conter ainda o Relatório de Impacto Ambiental (Rima), que consiste em um resumo das 

informações técnicas descritas no EIA, em linguagem acessível ao público, ilustradas por 

mapas, quadros, tabelas e demais técnicas de comunicação visual, de modo que as 

possíveis consequências ambientais do projeto possam ser perfeitamente compreendidas 

por todos. É importante que estejam claras também, em termos de comparação, as 

vantagens e desvantagens das alternativas propostas, ressaltando-se a hipótese possível 

da não implantação do projeto. 

Fonseca pontua que o processo de avaliação de impacto ambiental se desenvolve 

basicamente em sete etapas: proposta, triagem, escopo, estudos, análise, decisão e 

acompanhamento. O autor ressalta ainda a necessidade de inclusão de uma oitava etapa, 

que deve permear todas as outras sete: a participação popular189. 

Os métodos mais comuns para a realização da avaliação de impactos são os 

métodos espontâneos190, as listas de controle191, as matrizes de interações192, as redes de 

interações193 e os modelos de simulação194. 

                                                           
188 BASTOS, Anna Chistina Saramago; ALMEIDA, Josimar Ribeiro de. Licenciamento ambiental 

brasileiro no contexto da avaliação de impactos ambientais. In:CUNHA, Sandra Batista da; GUERRA, 

Antonio José Teixeira. Avaliação e Perícia Ambiental. 7 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006, 84-

86. 
189 FONSECA, Alberto. A avaliação de impacto ambiental e seu vínculo com o licenciamento ambiental. 

In: RIBEIRO, José Cláudio Junqueira (org). Licenciamento ambiental: herói, vilão ou vítima? Belo 

Horizonte: Arraes, 2015, p.32. 
190 São métodos de conhecimento empírico de expertos do assunto e/ou da área em questão. Quando 

adotados isoladamente devem desenvolver a avaliação de impactos ambientais, de forma simples, objetiva 

e dissertativa. São adequados para casos com escassez de dados, fornecendo orientação para outras 

avaliações. Os impactos são identificados normalmente via brainstorming, caracterizando-os e 

sintetizando-os, a seguir, por meio de tabelas ou matrizes. Sua maior vantagem é a possibilidade de 

estimativa rápida da evolução de impactos, de forma organizada e facilmente compreensível pelo público. 

Entretanto, não examinam, detalhadamente, as intervenções e variáveis ambientais envolvidas, 

considerando-as de forma subjetiva, qualitativa e pouco quantitativa. 
191 Consiste na identificação e na enumeração dos impactos, a partir da diagnose ambiental feita por 

especialistas dos meios físico, biótico e socioeconômico. Os especialistas relacionam os impactos 

decorrentes das fases de implantação e operação do empreendimento, categorizando-os em positivos ou 

negativos, conforme o tipo da modificação antrópica a ser introduzida no sistema analisado 
192 As matrizes de interações são técnicas bidimensionais que relacionam ações com fatores ambientais. 

Embora possam incorporar parâmetros de avaliação, são métodos basicamente de identificação. 
193 Essa metodologia estabelece sequência de impactos ambientais, a partir de determinada intervenção, 

utilizando métodos gráficos. 
194 COSTA, Marcos Vasconcelos.; CHAVES, Paulo Sérgio Viana; OLIVEIRA, Francisco Correa.Uso das 

Técnicas de Avaliação de Impacto Ambiental em Estudos Realizados no Ceará. In: XXVIII Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação, Anais. Rio de Janeiro, 2005. Disponível em:< 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2005/resumos/r0005-1.pdf>. Acesso em 29 dez 2018. 
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A avaliação de impacto ambiental é realizada na área de influência do 

empreendimento, conforme determina a Resolução Conama nº 01/1986. Entretanto, a 

norma é silente no que tange à definição e à abrangência da área de influência, prevendo 

apenas que essa deve levar em consideração a bacia hidrográfica, na qual o 

empreendimento se localiza. 

Em termos gerais, a área de influência do empreendimento195 é comumente 

dividida em Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área 

de Influência Indireta (AII), tendo por referenciais a bacia hidrográfica ao qual o 

empreendimento se insere196, a divisão geopolítica197 ou a área do empreendimento e seu 

entorno198. 

 A definição da área de influência do empreendimento é importante para que se 

identifiquem, com um maior grau de veracidade, os seus impactos. Eventual redução da 

área de influência pode acarretar a omissão de impactos relevantes, além de impedir a 

visibilidade sinérgica de alguns fenômenos. Ademais, pode levar à proposição de medidas 

de mitigação, compensação ou eliminação de impactos e programas de monitoramento 

insuficientes ou inadequadas.  

Tanto o licenciamento ambiental quanto a avaliação de impacto ambiental devem 

se pautar pelos princípios da prevenção e da precaução199, a fim de que sejam gerenciados 

                                                           
195 Compreende a área das instalações físicas do empreendimento; área do reservatório (quando for o caso); 

das obras; das jazidas e bota-fora; das vias de acessos; vilas; acampamentos; áreas de raio preestabelecido 

no entorno do empreendimento, em metros ou quilômetros; bairros; áreas definidas por faixa marginal 

contígua ao eixo de empreendimentos lineares; por trechos de rio a jusante de barragens, cuja distância é 

definida em metros ou quilômetros ou até a confluência com rio ou localidades urbanas; ou áreas próximas 

compostas por Unidades de Conservação (considerada integral ou parcialmente); propriedades rurais; 

remanescentes florestais; aldeias e vilas circunvizinhas ao empreendimento. 
196 Compreendendo a totalidade de bacias hidrográficas ou de sub-bacias; a bacia de contribuição 

intermediária entre dois barramentos; área de interflúvio; ou a fração da bacia com limites definidos em 

distâncias preestabelecidas em metros ou quilômetros, ou se utilizando marcos na paisagem; localidades 

urbanas ou rurais próximas, ou ainda, rodovias. 
197 Municípios; Estados; regiões metropolitanas; macro ou meso regiões; porção Sul, Norte, Leste ou Oeste 

de determinado estado; municípios pertencentes a associações turísticas ou de desenvolvimento econômico 

de municípios; ilhas 
198 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Nota Técnica nº 39/2007. Trabalho sobre a área de influência 

nos EIAs. Brasília: Ministério Público Federal/4ª Câmara de Coordenação e Revisão; Escola Superior do 

Ministério Público da União, 2007. 
199 Está definido na Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) no princípio 15: “Com 

o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos 

Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a 

ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.” 
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os riscos que determinada atividade pode causar, tanto aqueles já conhecidos quanto os 

incertos, a fim de se evitar a degradação ambiental200. 

Eventuais danos causados pelos poluidores no curso do licenciamento ambiental 

e da avaliação de impacto ambiental devem ser pautados pela tríplice responsabilização 

nas esferas administrativa, civil e criminal201.  

O licenciamento ambiental e a avaliação de impacto ambiental devem ser 

orientados pela participação popular, que parte do pressuposto da titularidade coletiva do 

bem ambiental, corresponsabilizando o indivíduo, a coletividade e o Poder Público pela 

preservação do meio ambiente, tal como preceitua o artigo 225 da Constituição, 

possuindo as vertentes da informação e da educação ambiental e um inegável papel 

preventivo202. 

Apesar da incorporação formal do “meio socioeconômico” na elaboração do 

diagnóstico ambiental que deve compor os estudos ambientais, a partir da Resolução 

Conama nº 01/86, que, como já relatado, parece ser insuficiente para analisar impactos ao 

patrimônio cultural, os estudos e relatórios de impacto ambiental de projetos padecem de 

uma constante visão estática e fragmentada em relação à complexidade das realidades 

culturais que procuram retratar. 

Como fotografias, as realidades sociais passariam a ser descritas a partir de um 

enfoque reducionista, com contornos bem definidos e pouco processuais, sem se dar conta 

da necessária temporalidade e espacialidade exigidas para a avaliação dos impactos 

                                                           
200 Para Maurício Mota, “precaver significa, no logos humano ou do razoável, atuar com moderação, traçar 

um curso de ação provisório, mas revê-lo logo que se apresentem novos fatos.” Importante, pois, sopesar o 

equilíbrio do momento, “de forma que o grau de medida do sacrifício imposto à isonomia seja compensado 

pela importância da utilidade gerada, numa análise prognóstica de custos para os particulares e benefícios 

para a coletividade como um todo.” Deve-se ampliar o âmbito da tomada de decisões para aumentar o 

espectro de abrangência dos riscos envolvidos. O autor elenca alguns fatores que devem ser levados em 

consideração para a aplicação do princípio da precaução: O primeiro é que a intensidade da tutela jurídica 

do bem (o meio ambiente) não é absoluta, mas circunscrita à capacidade de cada Estado; o segundo é o de 

que basta a ameaça hipotética, porém plausível de danos graves ou irreversíveis para justificar a 

intervenção, não sendo necessária a sua configuração concreta ou temporalmente provável; o terceiro 

aspecto é o de que não se exige a certeza científica absoluta da determinação do dano plausível, mas tão-

somente que esse, dentro do conjunto de conhecimentos científicos na ocasião disponível, possa 

legitimamente se apresentar como potencialmente danoso e, finalmente, que as medidas econômicas a ser 

adotadas para prevenir a degradação ambiental sejam compatíveis com as outras considerações societárias 

do desenvolvimento econômico.200. MOTA, Maurício. Princípio da precaução: uma construção a partir da 

razoabilidade e da proporcionalidade. In: MOTA, Maurício (org.). Fundamentos teóricos do direito 

ambiental. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 30. 
201 No mesmo sentido, o § 3º do artigo 225 da Constituição da República de 1988 prevê que “As condutas 

e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”  
202 GOMES, Carla Amado. A fruição do ambiente: um interesse procedimentalizável. In:NETTO, Luisa 

Cristina Pinto; BITENCOURT NETO, Eurico (coord.). Direito administrativo e direitos fundamentais: 

diálogos necessários. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2012, p.85-86. 
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culturais de um projeto. Sequestra-se o próprio caráter ontológico do componente 

cultural, qual seja, a sua historicidade ou a sua capacidade de mudança ao longo do tempo. 

Sem referencial histórico, o cultural passa a ser tratado a partir do mesmo procedimento 

metodológico empregado para os meios físico e biológico. 

Como exposto, todo o sistema do licenciamento ambiental e da avaliação de 

impacto ambiental foi cunhado para se tratar do meio ambiente enquanto bens naturais. 

Os conceitos e as metodologias utilizados servem para avaliar impactos aos bens naturais, 

ficando o patrimônio cultural relegado a um segundo plano.  

Nos termos de referência para a realização dos estudos ambientais, prevalecem a 

análise e a avaliação dos impactos sobre o meio ambiente em seu aspecto natural, o que, 

dentre outras coisas, compõem uma das razões pelas quais os estudos de impacto 

ambiental foram constituídos como uma das variáveis mais significativas na gestão 

ambiental de projetos. Entretanto, o mesmo não se pode dizer para a gestão cultural de 

projetos. Utilizar um sistema único para a tutela dos bens naturais e culturais tem causado 

sérios riscos ao patrimônio cultural que, frequentemente, é relegado a segundo plano nos 

estudos ambientais. 

 Isso porque, por vezes, os órgãos ambientais, formados majoritariamente por 

analistas biólogos, engenheiros, geógrafos, não dispõem de equipe técnica qualificada 

para detectar adequadamente os possíveis impactos de um projeto sobre os bens culturais, 

que demandam análise criteriosa por parte de arquitetos, arqueólogos, historiadores etc. 

Apenas a título de exemplificação, é importante ressaltar que a avaliação indistinta 

de impactos ao patrimônio cultural na avaliação de impactos ambientais podem acarretar 

perda da função dos bens culturais para uma determinada comunidade, com a destruição 

de ruínas históricas para a abertura de uma rodovia, alteração dos modos de vida 

tradicionais e das relações socioculturais em decorrência do reassentamento de uma 

comunidade inteira para a construção de uma hidrelétrica, alterações paisagísticas e perda 

de referenciais geográficos e de memória da cultura popular provocados em uma 

montanha por atividades minerárias. Esses eventuais danos ao patrimônio cultural podem 

ser irreparáveis, pois existe a possibilidade de ocasionar a perda da função deste para o 

povo brasileiro.  

 Ademais, as previsões normativas, que privilegiam a avaliação de impactos aos 

bens naturais e as práticas adotadas nos órgãos ambientais, que gerem o meio ambiente 

enquanto bens naturais, acarretam o negligenciamento por parte desses órgãos no que se 

refere à análise dos impactos culturais causados por determinado empreendimento ou 
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atividade. Para realizar essas análises, além de não dispor de equipe técnica capacitada 

para realizá-las, esses órgãos também não encaminham os estudos ambientais para 

pesquisas de órgãos de proteção do patrimônio cultural203. Como ressalta Miranda: 

 

Na maioria das vezes a análise técnica realizada a tal respeito restringe-se a 

apenas alguns aspectos superficiais do patrimônio cultural, não cumprindo o 

intento da norma protetiva que, obviamente, pretende que todo e qualquer 

impacto ao patrimônio cultural material (histórico, turístico, artístico, 

paisagístico, arqueológico, espeleológico, paleontológico, geológico, 

científico, etc.) ou imaterial (modos de ser, de fazer, de viver, de se expressar 

etc.) seja devidamente identificado e interpretado, sendo considerado na 

análise da viabilidade do empreendimento, embasando as correspondentes 

medidas de mitigação e compensação204. 

 

Tal perspectiva também foi apontada pela Unesco, por meio do International 

Council on Monuments and Sites (Icomos) – Conselho Internacional de Monumentos e 

Sítios, que, recentemente, estabeleceu diretrizes para a avaliação de impacto ao 

patrimônio mundial. 

Essa necessidade de proteção surgiu após a Unesco tomar conhecimento de um 

considerável número de Relatórios de Estado de Conservação dos bens considerados 

como Patrimônio Mundial que sofreram impactos decorrentes de projetos de larga escala, 

como estradas, pontes, edifícios altos, centros comerciais, parques eólicos, políticas de 

alteração do uso do solo etc, bem como turismo excessivo ou inadequado. Tais projetos 

podem impactar negativamente a aparência, o skyline, a paisagem etc. Enfim, atributos 

que contribuem para que os bens possuam Valor Universal Excepcional (VUE). 

Atesta o Icomos que, embora muitos países possuam AIA, essa não pode ser 

utilizada para a avaliação de impactos ao patrimônio cultural sem algumas adaptações. 

Reconhece esse órgão que atualmente existem poucas ferramentas formais para 

identificar os elementos receptores para avaliar os impactos, sendo escassos os exemplos 

de excelência nas avaliações de impacto realizadas sobre os Bens Patrimônio Mundial.  

 

Com frequência, a AIA desagrega todas as possíveis ocorrências de patrimônio 

cultural e avalia os impactos sobre elas separadamente, considerando 

elementos isolados tais como edifícios classificados, sítios arqueológicos, e 

pontos de observação específicos com as bacias visuais, sem a aplicação da 

perspectiva do Valor Universal Excepcional à totalidade do conjunto de 

ocorrências. É necessária uma abordagem mais global ao sítio, diretamente 

ligada às manifestações do VUE dos sítios. 

 

                                                           
203 LEAL, Claudia Feierabend Baeta; SILVA, Luciano de Souza e. A preservação do patrimônio cultural 

no contexto do licenciamento ambiental: possibilidades sociais e produção de (des)conhecimento sobre 

ambiente, cultura e patrimônio. Revista CPC, São Paulo, n. 21, p. 8-35, jan./jul. 2016, p.26. 
204 MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. Análise dos Impactos ao Patrimônio Cultural no Âmbito dos 

Estudos Ambientais. Revista Espinhaço | UFVJM, [S.l.], p. 2-19, mar. 2017, p.06. 
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Assim, frequentemente, a aplicação de metodologias de avaliação de impacto 

ambiental a bens culturais produz resultados insatisfatórios, uma vez que esses exigem 

metodologias e conceitos próprios. 

Em análise a diversos estudos realizados sobre a avaliação de impacto cultural, 

Gibson identifica que esse procedimento oferece muitos desafios, especificamente em 

relação à coleta dos dados. A abordagem qualitativa para a realização dos estudos pode 

fornecer dados valiosos em termos qualitativos, mas difíceis de serem abordados por meio 

de um método quantitativo, utilizado para aferir principalmente os impactos ambientais, 

por vezes não sendo considerados como científicos205. 

Nas avaliações de impacto cultural atualmente realizadas no país, sobretudo no 

âmbito do Iphan e do Iepha, que serão melhor descritas no Capítulo 4, esse cenário é 

agravado pela tutela jurídica indistinta entre patrimônio cultural e meio ambiente. Os 

termos de referência existentes em grande parte dos órgãos ambientais no país não 

estabelecem diretrizes e metodologias para descrever em que forma deve ser realizada 

uma avaliação de impacto ao patrimônio cultural. 

O que ocorre, na prática, é a utilização de dados secundários, obtidos em órgãos 

governamentais, que são listados sem se relacionar efetivamente com o empreendimento 

em questão, além de não haver a participação da comunidade na identificação e na 

discussão dos impactos culturais do projeto proposto. Os dados obtidos não costumam 

representar as preocupações das partes interessadas, podendo ter por referência uma 

disfunção da cultura, por meio de uma interpretação errônea das realidades culturais 206 . 

O problema exposto acima se relaciona com o fato de que a equipe 

multidisciplinar que elabora os estudos é contratada pelo empreendedor, em decorrência 

do princípio do poluidor-pagador, o que, por vezes, faz com que haja uma relação pessoal 

da equipe com o projeto, tendo o seu conteúdo sido influenciado pelos interesses do 

empreendedor. Ainda, a equipe é formada exclusivamente por técnicos, sem oportunizar 

aos membros da comunidade a influência e a participação direta na realização desses 

estudos. 

A redação original do artigo 7º da Resolução Conama nº 01/1986 previa que o 

Estudo de Impacto Ambiental deveria ser elaborado por equipe multidisciplinar 

                                                           
205 GIBSON, Ginger; O’FAIRCHEALLAIGH, Ciaran; MACDONALD, Alistair. Integrating cultural 

impact assessment into development planning. International Association for Impact Assessment 

Workshop. Fargo: International Association for Impact Assessment, 2008. 
206 Ibidem. 
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independentemente do proponente do projeto. À época, o sistema brasileiro diferenciava-

se do americano – em que a equipe é contratada pelo empreendedor – e do europeu – no 

qual os estudos são elaborados pelos órgãos governamentais. No sistema brasileiro o 

grupo de técnicos estava desvinculado de ambos: empreendedor e órgão público. 

Entretanto, tal previsão foi revogada pela Resolução Conama nº 237/1937, o que pode se 

considerar um retrocesso legal no processo de elaboração dos estudos ambientais, já que 

dá margem para a realização de uma avaliação ambiental tendenciosa207. Importante 

ressaltar que, ainda que a equipe multidisciplinar possa ter vínculos com o empreendedor, 

a manipulação de dados e de informações técnicas sujeita-se à responsabilização na esfera 

cível, penal e administrativa por qualquer tipo de sonegação, omissão ou dado falso a 

respeito do estudo elaborado. 

Especialmente em âmbito cultural, ressalta-se a importância da participação de 

membros da comunidade na identificação dos impactos culturais, sobretudo no que tange 

ao patrimônio cultural não acautelado pelo poder público. 

Partal e Dunphy, em uma revisão de literatura sobre a avaliação de impacto 

cultural realizada em âmbito mundial, sintetizam que os principais desafios 

metodológicos para a realização da avaliação de impacto cultural são uma lacuna de 

definições e indicadores. Admitem ainda como obstáculos para a citada avaliação as 

limitações dos dados quantitativos, especialmente para explicar a relação de causalidade 

entre o projeto e o impacto identificado, os altos custos e a dificuldade para utilizar os 

dados qualitativos, a dificuldade de encontrar pesquisadores com apurada sensibilidade 

cultural, além da dificuldade em determinar o tempo necessário de pesquisa para avaliar 

os impactos culturais. Constatam os autores que os pesquisadores se debruçam 

majoritariamente sobre o patrimônio cultural tangível ou material da comunidade afetada, 

entretanto os elementos intangíveis ou imateriais da cultura, aqueles que não podem ser 

vistos ou tocados, mas que são essenciais para a manutenção das práticas culturais, como 

as crenças, a linguagem, os conhecimentos, a história oral ou a relação entre as gerações, 

são subdimensionados nas pesquisas.  

Esses desafios são encontrados devido a uma transposição dos métodos utilizados 

na avaliação de impacto ambiental para a avaliação de impacto cultural. A metodologia 

                                                           
207 BASSO, Luis Alberto; VERDUM, Roberto. Avaliação de Impacto Ambiental: Eia e Rima como 

instrumentos técnicos e de gestão ambiental.In: VERDUM, Roberto; MEDEIROS, Rosa Maria Vieira (org.) 

Relatório de impacto ambiental: legislação, elaboração e resultados. Porto Alegre: Editora da 

Universidade UFRGS, 2006. 
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para verificação de impactos ambientais exige conhecimentos específicos, próprios das 

ciências da natureza, enquanto a avaliação de impacto cultural exige uma metodologia 

própria das ciências humanas e sociais. A avaliação de impacto cultural demanda uma 

racionalidade própria, pautada nos aspectos culturais, não podendo ser pautada, por 

exemplo, a delimitação das áreas de influência por aspectos meramente geográficos, 

devendo levar em consideração as características culturais da realidade regional. 

Em âmbito cultural, percebe-se que, nas normas existentes sobre a identificação 

de impactos culturais, sobretudo as avaliações realizadas no âmbito do Iphan e do Iepha, 

predominam aspectos procedimentais, pouco dispondo sobre a metodologia e o conteúdo 

que deve ser abordado nas avaliações de impacto cultural. Importante, pois, que se 

estabeleçam diretrizes materiais, bem delineadas, para que evoluam na identificação dos 

impactos. A ausência de parâmetros objetivos, com normas imprecisas, leva ao alto grau 

de discricionariedade concedida aos analistas e gestores, resulta na solicitação de 

informações complementares sem um parâmetro claro ou mesmo a judicialização dos 

processos para se discutir questões atreladas ao mérito da decisão administrativa208. 

Partal e Dunphy, reexaminando matérias sobre o assunto, no qual os autores 

denominam de “Culture Impact Assessment”, constatam que a avaliação de impacto 

cultural é o aspecto da avaliação de impacto menos desenvolvida. A International 

Association for Impact Assessment (IAIA), associação internacional de profissionais 

envolvidos com a avaliação de impactos, pouco tem tratado do tema e, quando o fazem, 

por vezes consideram o impacto cultural como associado ao impacto social, inserido no 

contexto da avaliação de impacto ambiental realizada no licenciamento ambiental209. 

A invisibilização do patrimônio cultural na avaliação de impacto ambiental 

acarreta a desconsideração da existência de sujeitos portadores de conhecimentos e 

direitos. Como apontam Jeronymo, Bermann e Guerra, esse “processo de invisibilização 

anula as relações imateriais, por exemplo, como os laços de sociabilidade rompidos pelo 

deslocamento involuntário no ato da apropriação de propriedades(...), os costumes, o 

parentesco, a religião, a cultura, a organização social.”210. 

                                                           
208 CARVALHO, José Carlos. Novas propostas para o licenciamento ambiental no Brasil. Brasília: 

Abema – Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, 2013, p.24. 
209 PARTAL, Adriana; DUNPHY, Kim. Cultural impact assessment: a systematic literature review of 

current methods and practice around the world. Impact Assessment and Project Appraisal, 2016, p.01-

13, p.02. 
210 JERONYMO, Alexandre; BERMANN, Célio; GUERRA, Sinclair. Considerações sobre a 

desconstrução do licenciamento ambiental brasileiro. Disponível em 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/raega/article/view/30156/19467, acesso em 12 jan 2019. 
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Um dos maiores desafios apontados para a avaliação de impacto cultural é 

delimitar a sua abrangência. O termo cultura admite diversas acepções, variando 

conforme o critério temporal e espacial que o define. Da mesma forma, o patrimônio 

cultural, enquanto elemento agregador de diversos valores e formas de expressão cultural, 

também não possui uma referência clara dos seus elementos definidores. 

Considerando a perspectiva teórica aqui adotada do pluralismo jurídico 

comunitário-participativo, parece que a definição dos elementos do patrimônio cultural a 

ser apreciados em uma avaliação de impacto cultural deve ser realizada caso a caso, em 

conjunto e com a participação ativa da comunidade afetada pelo projeto a ser implantado. 

Só assim será possível identificar quais são os elementos culturais relevantes para aquele 

grupo. 

A participação social no âmbito da avaliação de impacto cultural não deveria se 

restringir à realização das audiências públicas, mas, sim, funcionar efetivamente como 

subsídio à decisão, proporcionando a coleta e a troca de conhecimentos e informações 

entre todos os atores sociais envolvidos no processo. Nesses termos, a participação 

popular deve ser sempre considerada nas atividades de elaboração, hermenêutica e 

aplicação das normas que compõem o sistema jurídico pátrio. O exercício da cidadania, 

como reflexo da aplicação do princípio da participação popular, confere legitimidade, 

transparência e segurança aos processos decisórios. 

Na elaboração dos estudos ambientais e culturais, deve-se permear o tecnicismo 

existente nas consultorias ambientais por intensa participação popular na avaliação dos 

impactos ambientais. Wood e Becker, em estudo no qual analisam comparativamente 

resultados de um enfoque técnico e de outro participativo em Estudos de Impacto 

Ambiental dos Estados Unidos, concluem que uma avaliação com a maior abrangência 

de espectros é aquela que combina métodos técnicos e participativos. Enquanto o enfoque 

técnico é basicamente dedutivo, os métodos de envolvimento da comunidade 

possibilitaram a identificação de inúmeros outros aspectos não identificados pela 

ciência211. 

Não se deve ignorar a contribuição trazida pela ciência, pelos órgãos de proteção 

do patrimônio cultural em âmbito internacional, federal, estadual ou municipal. 

Entretanto, e principalmente para que sejam identificados os impactos culturais do 

                                                           
211 WOOD, Graham; BECKER, Julia. Discretionary Judgement in Local Planning Authority Decision 

Making: Screening Development Proposals for Environmental Impact Assessment. Journal of 

Environmental Planning and Management, v.48, n.3, p.349–371, 2005. 
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empreendimento em bens culturais ainda não acautelados pelos instrumentos jurídicos de 

proteção cultural como o tombamento ou o registro, é mister a participação da 

comunidade na identificação daquilo que ela considera como patrimônio cultural. 

Nas palavras de José Eduardo Ramos Rodrigues: 

 

A participação da comunidade é fundamental, pois ela, como legítima 

produtora e beneficiária dos bens culturais, apresenta mais do que ninguém 

legitimidade para determinar um valor cultural, que não precisa ser apenas 

artístico, arquitetônico ou histórico, mas também estético ou simplesmente 

afetivo. A identificação ou simpatia da comunidade por determinado bem pode 

representar uma prova de valor cultural bastante superior àquela obtida através 

de dezenas de laudos técnicos plenos de erudição, mas muitas vezes vazios de 

sensibilidade. Além de significar, por si só, uma maior garantia para a sua 

efetiva conservação.212 

 

Essa perspectiva coaduna, inclusive, com o que determina o artigo 216, § 1º da 

Constituição da República de 1988, que prevê a importância da colaboração da 

comunidade para a promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro. 

Como exposto neste capítulo, o Direito do Patrimônio Cultural exige conceitos, 

metodologias e instrumentos próprios, que, apesar de se relacionarem, também se 

diferenciam do Direito Ambiental, especialmente no que tange à essencialidade da 

participação popular para a aferição dos impactos culturais de determinado 

empreendimento. É o que pode ser visto quando se buscou analisar o licenciamento 

ambiental e a avaliação de impacto ambiental, instrumentos jurídicos próprios do Direito 

Ambiental, que, embora contribuam, não podem ser simplesmente transpostos para uma 

avaliação de impacto cultural. 

Diante disso, no Capítulo 4, serão analisadas algumas experiências e normativas 

que auxiliarão na reflexão sobre uma metodologia de avaliação de impacto cultural. Ao 

final do capítulo e, com base nas experiências, normativas e conceitos explicitados ao 

longo da pesquisa, inclusive tendo por base as contribuições trazidas pelo Direito 

Ambiental, sob a ótica dos novos direitos abarcada pelo pluralismo jurídico comunitário 

participativo, serão propostas diretrizes para uma avaliação de impacto cultural autônoma 

à avaliação de impacto ambiental. 

  

                                                           
212 RODRIGUES, José Eduardo Ramos. Patrimônio Cultural: aspectos polêmicos. Revista de Direito 

Ambiental. Coords. Antônio Herman V. Benjamin e Édis Milaré. Ano 6, n. 21, janeiro-março de 2001. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 180. 
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4 PERSPECTIVAS PARA UMA AVALIAÇÃO DE IMPACTO CULTURAL 

AUTÔNOMA À AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Como será demonstrado neste capítulo, o Direito do Patrimônio Cultural oferece 

conceitos e instrumentos para se pensar em uma avaliação de impacto cultural autônoma 

à avaliação de impacto ambiental. 

Como já pontuado no capítulo anterior, não se nega que a construção desenvolvida 

no âmbito da avaliação de impacto ambiental oferece auxílio na construção de uma 

avaliação de impacto ao patrimônio cultural. Entretanto, dadas as especificidades 

inerentes ao tema, é importante que se pensem conceitos e instrumentos próprios para, 

efetivamente, ser avaliados os impactos culturais causados por empreendimentos. 

A seguir, serão relatadas algumas experiências, construções doutrinárias e 

normativas que podem servir de norte para se pensar uma avaliação de impacto cultural 

autônoma à avaliação de impacto ambiental. 

O Direito do Patrimônio Cultural, que, como já elencado nos capítulos anteriores, 

pode ser considerado um novo direito, em seu atual estágio de desenvolvimento, oferece 

conceitos, instrumentos e princípios que podem ser utilizados como uma orientação para 

se propor uma avaliação de impacto cultural. Ademais, na última década, vários órgãos 

de proteção ao patrimônio cultural já editaram normativas com vistas a regulamentar a 

avaliação de impacto cultural.  

Ainda que pensadas dentro do contexto do licenciamento ambiental, essas normas 

coadunam com o exposto nesta pesquisa, no sentido de que os conceitos, instrumentos e 

metodologias próprios da avaliação de impacto ambiental não podem ser simplesmente 

transpostos para avaliação de impacto cultural, uma vez que essa possui especificidades 

próprias. 

Passa-se, então, a pontuar algumas experiências, normativas e construções 

doutrinárias que servem de auxílio para que se possa traçar algumas diretrizes para a 

avaliação de impacto cultural. 

 

4.1 Tendências para uma avaliação de impacto cultural 

 

Como pontuado em outros momentos desta pesquisa, o Direito do Patrimônio 

Cultural oferece alguns instrumentos jurídicos próprios para tutelar bens culturais, tais 

como o tombamento, o registro, o inventário e a chancela, esses três últimos cunhados, 



87 
 

sobretudo, a partir da Constituição da República de 1988, que possibilitou uma concepção 

ampla de patrimônio cultural pautada pela ideia de referência cultural. Os instrumentos 

listados, especialmente o registro, o inventário e a chancela, oferecem importantes 

contribuições para se pensar em uma avaliação de impacto cultural autônoma à avaliação 

de impacto ambiental. 

Esses instrumentos foram criados com vistas à consolidação da noção ampla de 

patrimônio cultural, reivindicada por movimentos sociais sobretudo nas décadas de 1970 

e 1980. O texto constitucional, ao prever que a promoção e a proteção do patrimônio 

cultural deve ser estimulada pelo Poder Público com a colaboração da comunidade para 

a promoção e a proteção do patrimônio cultural, abre espaço para o desenvolvimento de 

novos instrumentos para a proteção dos bens culturais, as “outras formas de 

acautelamento e preservação”, previstas no § 1º do artigo 216.  

Além desses instrumentos já evidenciados, a avaliação de impacto cultural 

também pode ser pensada, neste contexto, como uma dessas outras formas de 

acautelamento e preservação para estimular a promoção e a proteção do patrimônio 

cultural. 

O Decreto nº 3.551/2000, que permite o reconhecimento e o registro de bens 

culturais com valores atribuídos por grupos que os reconhecem como referenciais para a 

memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira, em consonância com a noção 

de referência cultural - explícita na Constituição - também abre espaço para se cunhar 

uma “política específica de inventário”, instrumento que vem sendo sistematizado e 

desenvolvido pelo Iphan desde a década de 1980. 

A partir daí, o citado Instituto lançou em 2000 o Manual do Inventário Nacional 

de Referências Culturais (INRC), que buscava estabelecer uma definição e um espectro 

de aplicação da noção de referência cultural para o desenvolvimento de uma metodologia 

e da forma de entendimento do patrimônio cultural. 

: 
(...) no Manual, elaborado por equipe do Iphan, informa-se que “o objeto do 
INRC são atividades, lugares e bens materiais que constituam marcos e 

referências de identidade para determinado grupo social”. Essa perspectiva de 

envolvimento dos grupos sociais na atribuição de sentidos e significados a bens 

culturais e no estabelecimento de “formas adequadas à sua preservação” e essa 

afirmação das perspectivas dos grupos sociais na elaboração de políticas 
públicas de identificação e proteção do patrimônio cultural devem ser 

entendidas como uma construção social cuja reivindicação se intensificou nos 
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anos 1970 e 1980, sendo incorporada pela Constituição de 1988 e pelas 

políticas públicas que a sucederam213. 

  

Em que pese não ter sido instrumento pensado para a avaliação de impactos ao 

patrimônio cultural, a metodologia do INRC apresentou possibilidades para a sua 

aplicação no âmbito da avaliação de impacto cultural. 

A Superintendência do Iphan em Minas Gerais, em 2012, havia desenvolvido o 

“Termo de Referência para o Licenciamento Ambiental – Meio Ambiente 

Socioeconômico em seus aspectos relacionados à proteção dos Bens de Interesse 

Cultural”, em que estabelecia diretrizes para a avaliação de impacto cultural realizada no 

âmbito do órgão. 

Como metodologia para a aferição dos impactos, o termo previu o INRC, que 

gerava possibilidades para a participação social nos processos e na concretização da 

noção ampla de patrimônio cultural, ao viabilizar a identificação de bens ainda não 

acautelados pelo Poder Público. Oferecia ainda o Sistema Integrado de Conhecimento e 

Gestão (SICG), ferramenta de cadastro com inteligência geográfica que proporciona a 

identificação dos bens culturais acautelados pelo Iphan. 

Fica claro, no trecho abaixo, a preocupação da Superintendência em incluir a 

participação popular no processo de identificação dos bens culturais, especialmente na 

identificação daqueles de natureza imaterial, que devem ser pautados nos valores dados 

pelas populações aos seus bens culturais por meio da referência cultural. Para o Termo de 

Referência, esses valores culturais compreendem “os sentidos dados pelos próprios 

sujeitos ‘detentores’ e produtores dos bens culturais a suas práticas e espaços.”214: 

 

Descrição dos bens culturais de natureza imaterial identificados, sua 

contextualização na área de influência direta e indireta do empreendimento e 

o papel que têm na conformação da memória e identidade das comunidades 

atingidas. É de suma importância que as descrições e interpretações estejam 

pautadas nos valores dados por estas populações a seus bens culturais – no 

sentido que damos neste TR à noção de referência cultural.215 

 

Entretanto, ainda que o Termo tenha trazido avanços, verificou-se uma dificuldade 

prática na aplicação das metodologias, uma vez que nem o INRC nem o SICG foram 

criados para a avaliação de impactos culturais. Como observa Silva: 

 

                                                           
213 SILVA, Luciano de Souza e. Licenciamento ambiental: desafios e possibilidades para a preservação 

do patrimônio cultural brasileiro. Dissertação (Mestrado) – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural. Rio de Janeiro, 2016,p.108. 
214 IPHAN. Superintendência do Iphan em Minas Gerais. Termo de Referência para o Licenciamento 

Ambiental no Âmbito do Meio Ambiente Socioeconômico – Bens de Interesse Cultural. 
215 Ibid. 
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Tanto o INRC como o SICG, por não terem sido criados para a avaliação de 

possíveis impactos de empreendimentos aos bens culturais identificados 

durante o processo de realização da pesquisa, muitas vezes geram informações 

que não são confrontadas com as características da atividade causadora de 

possíveis impactos. Desse modo, não consegue analisar as relações existentes 

entre um processo de instalação e operação de empreendimentos e suas 

interferências no cotidiano social das comunidades atingidas por esses, sejam 

eles positivos ou negativos, e à preservação das referências culturais locais.
 216

 

 

É de se reconhecer, todavia, que os instrumentos citados podem contribuir para a 

avaliação dos impactos culturais. O INRC, por possibilitar a participação das 

comunidades atingidas pela implantação dos empreendimentos, e o SICG, por apresentar 

informações geográficas sobre a localização dos bens acautelados pelo Iphan. 

O desenvolvimento da chancela da paisagem cultural também abre importantes 

possibilidades para se pensar uma avaliação de impacto cultural autônoma à avaliação de 

impacto ambiental. Com o instrumento, verifica-se que, em que pese natureza e cultura 

se inter-relacionar, é necessário um instrumento jurídico próprio para que se possa atribuir 

valor cultural a um bem natural. 

Outra construção desenvolvida pelo Direito do Patrimônio Cultural, que pode ser 

aplicada à avaliação de impacto cultural, é a Educação Patrimonial, consolidada com a 

publicação do Guia Básico de Educação Patrimonial, em 1999, e impulsionada pelo 

Decreto nº 5.040/2004, que criou uma área específica do Iphan para tratar o tema. Como 

aponta o próprio órgão, as políticas de educação patrimonial devem: 

 

(...) priorizar a construção coletiva e democrática do conhecimento, por meio 

do diálogo permanente entre os agentes institucionais e sociais e pela 

participação das comunidades detentoras e produtoras das referências 

culturais. Nesse processo, as iniciativas educativas devem ser encaradas como 

um recurso fundamental para a valorização da diversidade cultural e para o 

fortalecimento da identidade local, fazendo uso de múltiplas estratégias e 

situações de aprendizagem construídas coletivamente.217 

 

Além das normas elencadas, que oferecem um contributo para se pensar em uma 

avaliação de impacto ao patrimônio cultural, foram encontradas duas normativas que 

estabelecem os primeiros passos para uma avaliação de impacto cultural autônoma àquela 

de impacto ambiental. Essas normas são a Instrução Normativa Iphan nº 001, de 25 de 

março de 2015, que estabelece procedimentos a ser observados pelo Iphan nos processos 

de licenciamento ambiental dos quais ele seja instado a se manifestar em razão da 

                                                           
216 SILVA, Luciano de Souza e. Licenciamento ambiental: desafios e possibilidades para a preservação 

do patrimônio cultural brasileiro. Dissertação (Mestrado) – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural. Rio de Janeiro, 2016,p.136. 
217 IPHAN. Guia básico da educação patrimonial. Brasília: IPHAN, 2014, p.13. 
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existência de bens culturais por ele acautelados na AID do empreendimento; a Portaria 

Iepha nº 52/2014 e a Deliberação Normativa Conep218 nº 007/2014, que estabelecem 

procedimentos a serem observados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 

Artístico de Minas Gerais.  

A necessidade de edição da Instrução Normativa Iphan nº 001/2015, que 

estabeleceu procedimentos administrativos a ser observados por esse órgão nos processos 

de licenciamento ambiental dos quais participe, surgiu com o advento da Portaria 

Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015, editada pelos Ministérios do Meio 

Ambiente, da Cultura, da Saúde e da Justiça. Nesse documento foi estabelecido que, nos 

processos de licenciamento ambiental de competência do Ibama, o Iphan deveria se 

manifestar por meio de um procedimento administrativo sempre que, na Área de 

Influência Direta do empreendimento ou atividade utilizadora de recursos ambientais, 

houvesse possibilidade de impacto ao Patrimônio Cultural. A partir daí, o órgão 

identificou a necessidade de elaboração de uma regulamentação mais abrangente, que 

envolvesse não apenas os bens arqueológicos – cujo procedimento para manifestação no 

licenciamento estava previsto na Portaria nº 230, de 17 de dezembro de 2002, e na Portaria 

nº 429/2011, mas também os demais bens acautelados em âmbito federal.  

A IN citada no parágrafo anterior considera como bens culturais acautelados para 

fins de avaliação de impacto cultural aqueles tombados, nos termos do Decreto-Lei nº 25, 

de 30 de novembro de 1937; os arqueológicos, protegidos pela Lei nº 3.924, de 26 de 

julho de 1961; os registrados nos termos do Decreto nº 3.551, de 04 de agosto de 2000, e 

os valorados, provenientes da extinta Rede Ferroviária Federal S.A., conforme a Lei nº 

11.483, de 31 de maio de 2007. 

Instrução Normativa Iphan nº 001/2015 prevê, entretanto, que esse Instituto só 

deve se manifestar no licenciamento ambiental a partir da solicitação formal do órgão 

ambiental licenciador federal, estadual ou municipal. A manifestação será pautada na 

Ficha de Caracterização de Atividade (FCA), documento a ser preenchido pelo 

empreendedor e protocolado no órgão, contendo a área do empreendimento; a existência 

de bens culturais acautelados na AID do empreendimento, a partir de consulta realizada 

no site do Iphan; a existência de estudos anteriormente realizados sobre os bens culturais 

acautelados e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).  

                                                           
218 O Conselho Estadual do Patrimônio Cultural foi criado em 2008 e é órgão colegiado, deliberativo, 

subordinado à Secretaria de Estado de Cultura, ao qual compete deliberar sobre diretrizes, políticas e outras 

medidas correlatas à defesa e à preservação do patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais.  



91 
 

Com base nas informações disponibilizadas na FCA, o Iphan emitirá o Termo de 

Referência Específico (TRE) para orientar os estudos de avaliação de impactos culturais 

a ser realizados na área e o remeterá ao órgão ambiental licenciador, indicando o conteúdo 

mínimo previsto nos estudos. No TRE, o Iphan também deverá informar a existência de 

processos de acautelamento em andamento, ainda não concluídos pelo órgão. 

O referido Termo de Referência deve indicar a elaboração dos seguintes 

documentos: para os bens tombados, valorados e registrados, precisa ser elaborado o 

Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Tombados, Valorados e 

Registrados, que deverá conter: a) a localização e a delimitação georreferenciada dos bens 

culturais materiais; b) a caracterização e a avaliação da situação do patrimônio material 

existente; c) a localização georreferenciada dos bens culturais imateriais acautelados e as 

comunidades a eles associadas; d) a caracterização, contextualização e avaliação da 

situação do patrimônio imaterial acautelado, assim como dos bens culturais a ele 

associados; f) a avaliação das ameaças ou impactos sobre o patrimônio material e 

imaterial acautelado; g) a proposição de medidas para a preservação e salvaguarda do 

patrimônio material e imaterial acautelado; h) a proposição de medidas para controlar e 

mitigar os impactos provocados pelo empreendimento, i) a proposição de Projeto 

Integrado de Educação Patrimonial, esse último apenas para os bens descritos como de 

Níveis III e IV, conforme a classificação que será apresentada ao se tratar dos bens 

arqueológicos. Já para os bens arqueológicos, há diversos estudos exigidos, dependendo 

da classificação de Nível do empreendimento, que pode variar de I a IV, além dos casos 

em que não se aplica a classificação. 

Vale ressaltar que apenas algumas tipologias de empreendimentos são 

classificadas, em rol indicativo e não exaustivo, variando a classificação de Nível 

conforme o potencial de impacto ao patrimônio arqueológico: os aeroportos; as atividades 

agropecuárias; os empreendimentos de geração e transmissão de energia e 

biocombustíveis; as ferrovias; as atividades de infraestrutura urbana, como a implantação 

de edificações destinadas a conjuntos habitacionais, indústrias, centros comerciais, 

educacionais, institucionais, hospitalares e demais outros usos urbanos; a implantação de 

mobiliário urbano; a infraestrutura cicloviária; a acessibilidade; as áreas de destinação de 

resíduos sólidos / lixão (lodo, sólidos, aquoso, sanitário) e estações de transbordo; a 

implantação e ampliação de barragens e reservatórios de amortecimento de cheias; a 

implantação de Estação de Energia etc.; a implantação de loteamentos; a mineração; o  
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petróleo e gás; os portos; as intervenções diversas em recursos hídricos; as rodovias e 

atividades de transporte público. 

Como se percebe, os empreendimentos são aqui classificados por tipologia de 

atividades, tal como a Resolução Conama nº 01/1986, que dispõe sobre critérios básicos 

e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental, sem considerar que tais critérios 

não são suficientes para a avaliação de impactos culturais.  Essa questão se baseia no fato 

de não haver uma correlação exclusiva desses critérios com o tipo de atividade 

desenvolvida, mas, sim, com a relevância cultural do local onde se situam os 

empreendimentos. 

Após a análise dos documentos, o Iphan emitirá manifestação conclusiva ou 

poderá solicitar ao empreendedor informações complementares, por uma única vez, 

devidamente motivadas. 

A manifestação conclusiva referente aos empreendimentos de Níveis I, II e III 

deve apontar as ações necessárias à identificação, proteção ou resgate dos bens culturais 

tombados, valorados, registrados ou arqueológicos. Deve também apresentar a mitigação 

ou compensação dos impactos aos referidos bens quando da implantação do 

empreendimento, além dos sítios arqueológicos que deverão ser preservados in situ e o 

seu resgate, quando não for viável a sua conservação na maneira citada, principalmente 

havendo risco de perda de informações arqueológicas relevantes. Já para os 

empreendimentos de Nível IV, a manifestação deve abarcar recomendações para a 

elaboração do projeto executivo do empreendimento, a fim de minimizar os impactos aos 

bens culturais tombados, valorados e registrados e aos bens arqueológicos. Assim, devem 

ser apontados os sítios arqueológicos que porventura forem localizados nessa etapa e que 

poderão ser preservados in situ e a necessidade de realização de todos os demais 

procedimentos previstos pelo Projeto de Avaliação do Impacto ao Patrimônio 

Arqueológico e pelo Relatório de Avaliação do Impacto ao Patrimônio Arqueológico, de 

forma simultânea, na fase de obtenção da Licença de Instalação do empreendimento. 

Após a concessão da licença prévia do empreendimento, o Iphan poderá ser 

instado a se manifestar pelo órgão ambiental competente para analisar os planos, 

programas, projetos e medidas de controle ambiental previstos no Plano Básico 

Ambiental ou documento equivalente. Da mesma forma, o órgão poderá se manifestar 

antes da concessão da licença de operação do empreendimento sobre a análise realizada 

sobre a execução do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico e o efetivo 
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cumprimento do Programa de Gestão dos Bens Culturais Tombados, Valorados e 

Registrados. 

A manifestação conclusiva do Iphan, em todas as fases do licenciamento, será 

emitida para recomendar o prosseguimento do licenciamento, sob o aspecto dos bens 

acautelados em âmbito federal ou apontar a existência de eventuais óbices ao seu 

prosseguimento, indicando as medidas ou condicionantes considerados necessários para 

mitigá-los ou eliminá-los, quando viável.  Percebe-se, aqui, uma atuação acessória do 

órgão no licenciamento ambiental, como se o impacto ambiental possuísse maior 

relevância do que o impacto ao patrimônio cultural. 

A norma traz também importantes contribuições em termos de educação 

patrimonial, ao estabelecer que o Programa Integrado de Educação Patrimonial 

contemple a definição do público alvo – que será composto por comunidades impactadas 

pelos empreendimentos, empregados envolvidos com o empreendimento, comunidade 

escolar, inclusive professores das unidades selecionadas, e gestores de órgãos públicos 

localizados na AID do empreendimento – ; objetivos; justificativa; metodologia; 

descrição da equipe multidisciplinar responsável – que deverá ser integrada por 

profissionais da área de educação -; cronogramas de execução e mecanismos de avaliação. 

Os cronogramas de execução devem contemplar, também, ações a serem realizadas 

durante a operação do empreendimento e atividades pontuais, como palestras e ações de 

caráter exclusivamente promocional. Atividades de esclarecimento e de divulgação não 

serão consideradas suficientes para o Programa Integrado de Educação Patrimonial. 

Em que pese haver inúmeros avanços na avaliação dos impactos culturais quando 

comparada com as antecessoras Portaria n.º 230/2002 e Portaria n.º 429/2011, 

especialmente no que tange à abrangência dos bens em análise por parte do órgão, com 

estabelecimento de procedimentos mais bem definidos e maior destaque e detalhamento 

para a educação patrimonial, a Instrução Normativa Iphan nº 001/2015 ainda apresenta 

algumas questões a ser melhoradas. 

Um desses pontos é que a proteção concedida aos bens culturais pelo Iphan se 

restringe aos bens já acautelados por ele próprio. Ou seja, a proteção é destinada apenas 

aos bens que, no exercício de Poder de Polícia, já são de responsabilidade do Instituto, 

independentemente de estar ou não localizados na Área de Influência Direta de 

empreendimento, sujeito a licenciamento ambiental. Como observa Leal e Silva, “os 

‘bens acautelados em nível federal’ já estão sob tutela do Iphan e este deve responder por 
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eles em qualquer situação, seja instado ou não pelo órgão licenciador. Em outras palavras, 

o Iphan só se manifestará nas situações em que já deve se manifestar.”219 

Inobstante, ao circunscrever a sua manifestação estritamente aos bens tombados, 

valorados, registrados e arqueológicos, a instrução deixa de tratar de outros bens também 

acautelados pelo órgão, como aqueles inventariados ou chancelados. Insta destacar, 

inclusive, que essa consideração foi objeto de ação judicial ajuizada pelo Ministério 

Público Federal, por considerar que os bens inventariados e chancelados possuem o 

mesmo grau de proteção constitucional dos demais bens protegidos pela Instrução 

Normativa. Nos dizeres de Lívia Tinôco, procuradora da ação, “a atuação displicente da 

União e do Iphan para com o direito fundamental ao meio ambiente cultural merece 

reparo por ofender o princípio da proibição da proteção deficiente”.220 

A norma deixa de lado os bens que podem ser identificados no decorrer dos 

estudos e que ainda não estão acautelados por nenhum órgão de gestão do patrimônio 

cultural, bens esses que estariam, por sua posição, expostos a mais riscos.  

Para ilustrar essa questão, relevante a constatação de Solange e Carlos Caldarelli 

sobre a procissão de Santo Antônio, localizada na comunidade de Santo Antônio, área de 

influência da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Em razão da construção da 

Usina, a citada comunidade foi desfeita e os seus membros foram indenizados, 

dispersando-se para diversos locais. Em razão disso, a festa e a procissão de Santo 

Antônio se perderam. Como pontuado pelos autores, a festa possui todas as características 

para ser considerada como patrimônio cultural brasileiro: 

 

Parece muito difícil, se não inteiramente impossível, negar que a festa e a 

procissão de Santo Antônio dizem respeito “à identidade, à ação, à memória” 

de um grupo – o dos membros da comunidade de Santo Antônio, que faz parte 

dos ribeirinhos das margens do Xingu e, em última análise, dos ribeirinhos de 

toda a Amazônia nacional – formador da sociedade brasileira. Sendo assim, à 

luz do artigo 216 da Constituição Federal, deve-se reconhecer que a festa e a 

procissão de Santo Antônio fazem parte, sim, do Patrimônio Cultural 

Brasileiro.221 

                                                           
219 LEAL, Claudia Feierabend Baeta; SILVA, Luciano de Souza e. A preservação do patrimônio cultural 

no contexto do licenciamento ambiental: possibilidades sociais e produção de (des)conhecimento sobre 

ambiente, cultura e patrimônio. Revista CPC, São Paulo, n. 21, p. 8-35, jan./jul. 2016, p.29. 
220 BRASIL. Ministério Público Federal. MPF ajuíza ações civis para garantir proteção de bens 

culturais em licenciamento ambiental. Publicada em 17 de fevereiro de 2016. Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-ajuiza-acoes-civis-para-garantir-protecao-de-bens- 

culturais-em-licenciamento-ambiental> Acesso em 28 dez 2018 
221 CALDARELLI, Carlos Eduardo; CALDARELLI, Solange. Patrimônio cultural e impacto ambiental no 

processo de avaliação de impacto ambiental brasileiro: avanços e retrocessos. In: CAMPOS, Juliano 

Bitencourt; PREVE, Daniel Ribeiro; SOUZA, Ismael Francisco de (orgs.). Patrimônio cultural, direito e 

meio ambiente: um debate sobre a globalização, cidadania e sustentabilidade. Curitiba: Multideia, 2015, 

p.235. 



95 
 

 

Caso a construção da Usina tivesse se dado sob a égide da Instrução Normativa 

Iphan nº 001/2015, provavelmente a festa e a procissão de Santo Antônio não teriam sido 

consideradas como impacto cultural do empreendimento. Felizmente, à época, a 

consultoria ambiental que realizou os estudos previu os impactos sobre esse patrimônio 

cultural, que foram descritos, avaliados, compensados, inclusive com a propositura de 

condicionante para que os bens fossem objetos de documentação e serão parte de um 

acervo à disposição dos atingidos e interessados nas cidades de Altamira e Vitória do 

Xingu. Somado a isso, foram realizadas ações de educação patrimonial com a 

comunidade impactada, a fim de construir outros meios para que continuassem, ainda que 

em um novo contexto, a perpetuar as suas tradições222. 

A norma também é omissa quando se trata da identificação de impactos ao 

patrimônio espeleológico, perpetuando esse hiato normativo existente no caso, já que o 

Decreto nº 6.640, de 07 de novembro de 2008, não atribui a nenhum órgão específico a 

proteção desses bens. Como apontado pela Sociedade Brasileira de Espeleologia na 

degravação da audiência pública realizada para discussão da norma, o Centro Nacional 

de Pesquisa e Conservação de Cavernas (Cecav), vinculado ao Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), é responsável por classificar as cavernas no 

que tange à sua relevância biológica. Quanto aos atributos culturais, essa manifestação 

deveria ser realizada por parte do órgão de patrimônio cultural223. 

Isso por que as cavidades podem ser dotadas tanto de relevantes atributos naturais 

quanto culturais, cabendo, na perspectiva aqui empregada, a cada órgão se manifestar 

conforme as suas competências, sendo do órgão de patrimônio cultural a competência 

para a avaliação dos seus atributos culturais. As cavidades naturais subterrâneas podem 

guardar riquezas inestimáveis e ser testemunho da compreensão do nosso passado, sendo 

                                                           
222 CALDARELLI, Carlos Eduardo; CALDARELLI, Solange. Patrimônio cultural e impacto ambiental no 

processo de avaliação de impacto ambiental brasileiro: avanços e retrocessos. In: CAMPOS, Juliano 

Bitencourt; PREVE, Daniel Ribeiro; SOUZA, Ismael Francisco de (orgs.). Patrimônio cultural, direito e 

meio ambiente: um debate sobre a globalização, cidadania e sustentabilidade. Curitiba: Multideia, 2015, 

p.238. 
223 BRASIL. Ministério Público Federal. Audiência Pública: Patrimônio Cultural no Licenciamento 

Ambiental. Degravação realizada na Procuradoria da República, no Rio de Janeiro, em 13 de outubro de 

2014. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/eventos/audiencia-

publica/patrimonio-cultural-no-processo-de-licenciamento 

ambiental/DEGRAVACAO13102014AUDIENCIAPUBLICA.pdf> Acesso em 28 dez 2018. 
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atingidas, sobretudo, em razão da exploração de recursos minerais, especialmente a 

extração de calcário224. 

A omissão também se estende para o patrimônio paleontológico, que, segundo o 

art. 216, V da Constituição da República, também faz parte do patrimônio cultural 

brasileiro225. 

Ademais, a avaliação de impacto cultural realizada no âmbito do Iphan está 

adstrita à relação empreendedor-órgão ambiental-Iphan, não prevendo mecanismos de 

participação popular para a identificação e gestão dos impactos encontrados, sendo falha, 

também, ao possibilitar, dessa forma, o acesso à informação cultural. 

Leal e Silva chamam atenção para esse ponto, destacando que as avaliações 

realizadas no âmbito do órgão carecem de participação popular efetiva, sobretudo em 

razão das metodologias geralmente utilizadas para a aferição dos impactos, que são o 

Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) e o Sistema Integrado de 

Conhecimento e Gestão (SICG): 

 

Destacamos dois aspectos: por um lado, a falta de participação popular efetiva 

no processo de identificação do patrimônio cultural – entendido de acordo com 

o artigo 216 de Constituição – na área de impacto dos empreendimentos, o que 

é decorrente da mediação de técnicos na aplicação do INRC; por outro, a 

dificuldade de relacionar os resultados da aplicação dos inventários ao 

empreendimento e seus impactos.226 

 

A norma possui um espectro de regulamentação e detalhamento muito maior em 

relação aos bens arqueológicos do que aos demais bens tombados, registrados e 

valorados, que são tratados em um bojo único, sem detalhá-los em relação às suas 

especificidades. 

Soares identifica, ainda, alguns outros pontos de fragilidade da norma, como: 

 

a) a insistente posição de inércia do IPHAN, que deve ser provocado pelo órgão 

licenciador em todas as fases do licenciamento ambiental (artigos 1°, 3° , 9°, 

12, 31 e 38); b) a previsão que delimitou a participação do IPHAN a partir da 

existência de bens apenas na Área de Influência Direta - AID do 

empreendimento; c) a omissão normativa sobre a vinculação das manifestações 

                                                           
224 THOMÉ, Romeu. Competência para a proteção do patrimônio arqueológico e espeleológico brasileiro 

em procedimentos de licenciamento ambiental. In: MENDONÇA, Maria Lirida Calou de Araujo e; 

PAGLIARINI, Alexandre Coutinho; KOZIKOSKI, Sandro Marcelo. (Org.). Direito Ambiental II 

(CONPEDI XXI). 1 ed. Florianópolis: FUNJAB, 2012, v. 1, p. 215-230. 
225 TELLES, Mário Ferreira de Pragmácio. Para além da arqueologia: como inserir o patrimônio cultural 

nos licenciamentos ambientais? In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL – POLÍTICAS CULTURAIS, 4, 

2013, Rio de Janeiro/RJ. 16 a 18 de outubro/2013. Setor de Políticas Culturais – Fundação Casa de Rui 

Barbosa, p. 06. 
226 LEAL, Claudia Feierabend Baeta; SILVA, Luciano de Souza e. A preservação do patrimônio cultural 

no contexto do licenciamento ambiental: possibilidades sociais e produção de (des)conhecimento sobre 

ambiente, cultura e patrimônio. Revista CPC, São Paulo, n. 21, p. 8-35, jan./jul. 2016, p.26. 
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do IPHAN às fases do licenciamento; d) a adoção do “monitoramento 

arqueológico” para empreendimentos de pequeno e médio porte (Níveis I e II) 

e o consequente afastamento da arqueologia preventiva; e e) a liberação de 

quaisquer estudos sobre os bens arqueológicos para o licenciamento de 

empreendimentos em áreas degradadas, contaminadas, eletrificadas, ou de alto 

risco (art. 60).227. 

 

Inclusive, sobre a dispensa de estudos em áreas degradadas, contaminadas, 

eletrificadas ou de alto risco, foi proposta ação civil pública, em fevereiro de 2016, pelo 

Ministério Público Federal, pedindo para que o Iphan seja obrigado a exigir análises do 

conteúdo mínimo para a realização dos estudos de impacto também nessas áreas. Sobre 

essa ação, Mitropoulos, o Procurador da República que a ajuizou, retrata o seguinte 

exemplo: 

 

se um empreendimento quiser se estabelecer em trecho do centro antigo da 

cidade do Rio de Janeiro, com valor histórico e cultural, mas que, atualmente, 

encontra-se degradado pelo tempo, pela sociedade ou pelo Poder Público não 

seria esse motivo suficiente para deixar de exigir do empreendedor a 

apresentação de estudo. Para o MPF, as circunstâncias apontadas pelo artigo 

60 não afastam os “deveres de guarda e vigilância permanente confiados ao 

poder público”.228 

 

Ainda também é objeto de discussão judicial no âmbito da Ação Civil Pública nº 

0014563-34.2017.4.02.5101, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a 

dispensa de estudos arqueológicos prévios para os empreendimentos de Nível II, em razão 

de o Iphan ter restringido o diagnóstico e a prospecção arqueológica apenas aos 

empreendimentos de Níveis III e IV, desconsiderando o princípio da prevenção, por não 

haver efetiva participação desse órgão na fase de licença prévia desses empreendimentos, 

com indicação de eventual necessidade de conservação in situ ou proposições para a 

modificação do projeto. 

Em 20 de julho de 2018, foi proferida decisão no sentido de julgar parcialmente 

procedente o pedido do Ministério Público Federal para declarar que os empreendimentos 

classificados como Nível II não dispensam a manifestação do Iphan na fase de licença 

prévia, já que esse Instituto necessariamente se manifestará quanto à localização do 

                                                           
227 SOARES, Inês Virgínia Prado. A variável arqueológica no licenciamento ambiental. In: CAMPOS, 

Juliano Bitencourt; RODRIGUES, Marian Helen da Silva Gomes; FUNARI, Pedro Paulo Abreu. A 

multivocalidade da arqueologia pública no Brasil: comunidades, práticas e direitos. Criciúma: UNESC, 

2017, p.248. 
228 BRASIL. Ministério Público Federal. MPF ajuíza ações civis para garantir proteção de bens 

culturais em licenciamento ambiental. Publicada em 17 de fevereiro de 2016. Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-ajuiza-acoes-civis-para-garantir-protecao-de-bens- 

culturais-em-licenciamento-ambiental> Acesso em 28 dez 2018 



98 
 

empreendimento e os estudos necessários antes da concessão da licença prévia, valendo 

o Acompanhamento Arqueológico para a fase posterior, de licença de instalação. 

Outra crítica que poderá ser feita à Instrução Normativa Iphan nº 001/2015 diz 

respeito ao critério adotado para a avaliação de impactos, que leva em consideração a 

tipologia do empreendimento, a sua extensão e nível de intervenção no solo em 

detrimento de critérios locacionais. Marcos Paulo de Souza Miranda atenta para essa 

questão na Audiência Pública realizada na Procuradoria da República, no Rio de Janeiro, 

em 13 de outubro de 2014, para discussão da norma: 

 

A portaria erra feio quando não escolhe como o elemento para classificação o 

locacional. Um empreendimento ou loteamento de dez hectares em uma 

determinada área pode ser de baixíssimo impacto ao patrimônio arqueológico, 

mas se for em uma área costeira ou de alto potencial de ocorrência de cavidades 

naturais subterrâneas, e não é utilizado o critério locacional para se aferir o 

grau de impacto.229 

 

Como demonstrado, a Instrução Normativa IPHAN nº 001/2015 trouxe inúmeros 

avanços no que tange à avaliação de impactos culturais, sobretudo por regulamentar a 

participação do órgão nos processos de licenciamento ambiental.  

Entretanto, para adequar a avaliação de impacto cultural às bases pluralistas, 

preconizadas pelo artigo 216 da Constituição da República de 1988, faz-se necessária a 

previsão de mecanismos de participação popular na aferição dos impactos culturais e a 

apropriação plural das experiências, trazendo, para o processo de análise, discussão e 

decisão os diversos sujeitos que serão afetados pelos empreendimentos. Esses 

procedimentos, por vezes, são invisibilizados pelos projetos desenvolvimentistas, 

inclusive governamentais, que possibilitam os empreendimentos, tornando-os, dessa 

forma, sujeitos ativos na definição das políticas de gestão culturais.  

Ademais, para que os bens culturais tenham a devida importância, a avaliação de 

impacto ao patrimônio cultural não pode ocorrer de forma acessória, secundária, no 

licenciamento ambiental. 

Parece que o sistema de avaliação de impacto ao patrimônio cultural em Minas 

Gerais possui uma visão mais adequada às bases pluralistas.  

                                                           
229 BRASIL. Ministério Público Federal. Audiência Pública: Patrimônio Cultural no Licenciamento 

Ambiental. Degravação realizada na Procuradoria da República, no Rio de Janeiro, em 13 de outubro de 

2014. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/eventos/audiencia-

publica/patrimonio-cultural-no-processo-de-licenciamento 

ambiental/DEGRAVACAO13102014AUDIENCIAPUBLICA.pdf> Acesso em 28 dez 2018. 
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A avaliação foi determinada inicialmente no artigo 10 da Lei nº 11.726, de 30 de 

dezembro de 1994, que previu que a realização de obra ou projeto público ou privado que 

tenha efeito real ou potencial, material ou imaterial sobre área ou bem identificado como 

de interesse histórico, artístico, arquitetônico ou paisagístico pelo Estado estaria sujeito à 

realização de um Estudo Prévio de Impacto Cultural, bem como da aprovação do 

Relatório de Impacto Cultural pelo Conselho Estadual de Cultura. Em seu parágrafo 

primeiro, estabeleceu que o referido Relatório poderá integrar o relatório de impacto 

ambiental. Daí, foram criadas as bases para a implementação de uma avaliação de impacto 

cultural no Estado, em um processo apartado, mas com vinculação ao licenciamento 

ambiental, nessa época ainda carente de regulamento no que tange às diretrizes, critérios, 

condições básicas e responsabilidades para a sua realização. 

Previu a norma que a forma e o conteúdo mínimo do estudo seriam estabelecidos 

por meio de Resolução do Conselho Estadual de Cultura de Minas Gerais. Obedecendo 

ao comando legislativo, editou-se a Deliberação Normativa do Conselho Estadual de 

Patrimônio Cultural nº 007, de 03 de dezembro de 2014230, com a função de estabelecer 

normas para a realização dos estudos de impacto ao patrimônio cultural no Estado de 

Minas Gerais. 

A norma, por sua vez, estabeleceu a obrigatoriedade da realização do Estudo 

Prévio de Impacto Cultural (EPIC) e do Relatório Prévio de Impacto Cultural (RPIC) para 

empreendimentos ou atividades que afetem área ou bem identificado como de interesse 

histórico, artístico, arquitetônico ou paisagístico pelo Poder Público, sem especificar se 

estava se referindo apenas aos bens acautelados em âmbito estadual ou se englobava os 

bens acautelados no âmbito da União e dos Municípios. 

Para exigir a obrigatoriedade do EPIC/RPIC, a norma conjugou critérios 

locacionais com a tipologia do empreendimento. Dessa forma, tanto os aqueles listados 

quanto os localizados em determinadas áreas de relevante interesse cultural devem ser 

obrigados a se submeter à avaliação de impacto cultural do Iepha. 

A Deliberação Normativa estabeleceu as seguintes tipologias de 

empreendimentos para se sujeitar à elaboração do EPIC/RPIC: a) as estradas de rodagem 

                                                           
230 Neste ponto, é importante ressaltar que, em que pese a lei se referir expressamente que a regulamentação 

do Estudo de Impacto Cultural deveria ser de competência do Conselho Estadual de Cultura, dada à 

complexidade do vocábulo “cultura” e das múltiplas acepções que esse pode significar, o legislador optou 

por desmembrá-lo, criando dois conselhos com competências distintas: o Conselho Estadual de Política 

Cultural, com a missão de acompanhar a elaboração e a implantação das políticas públicas do Estado para 

a Cultura; e o Conselho Estadual de Patrimônio Cultural, criado especificamente para tratar da defesa e 

preservação do patrimônio cultural. 
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com duas ou mais faixas de rolamento; ferrovias; portos e terminais de minério, petróleo 

e produtos químicos; b) aeroportos; c) oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos 

coletores e emissários de esgotos sanitários; d) linhas de transmissão de energia elétrica; 

e) obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins 

hidrelétricos, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, 

drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, 

transposição de bacias, diques; f) extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 

g) extração de minério; h) pesquisa mineral com Guia de Utilização; i) aterros sanitários, 

processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos; j) usinas de geração de 

eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária; k) complexo e unidades 

industriais e agroindustriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de 

álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos); l) distritos industriais e zonas 

estritamente industriais (ZEI); m) exploração econômica de madeira ou de lenha, em 

áreas acima de cem hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos 

percentuais ou de importância do ponto de vista cultural; m) projetos urbanísticos, acima 

de cem hectares ou em áreas consideradas de relevante interesse cultural a critério do 

Iepha; n) construção e ampliação de unidades de ensino, com área acima de cem hectares 

ou em áreas consideradas de relevante interesse cultural a critério do Iepha; o) qualquer 

atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por dia; p) 

obras de terraplenagem, desaterro, abertura de galerias e similares no núcleo histórico de 

cidades tombadas, declaradas Monumentos Nacionais ou elencadas no artigo 83 do Ato 

das disposições Constitucionais (ADCT) da Constituição Estadual de Minas Gerais 

(CEMG), e plantio de cana de açúcar ou silvicultura em área superior a cem hectares. 

Em seguida, a norma estabelece que, além das atividades previstas acima, também 

estão sujeitos à elaboração do EPIC/RPIC os empreendimentos, obras e projetos, de 

qualquer porte ou potencial, cuja área de influência – aqui compreendida a área 

diretamente afetada, a Área de Influência Direta e Indireta do empreendimento - englobe, 

no todo ou em parte, os seguintes espaços: a) áreas tombadas, inventariadas ou onde 

ocorram manifestações culturais de interesse de preservação ou declaradas como 

paisagem cultural; b) áreas Quilombolas - áreas ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos, que tenham sido reconhecidas pelo Relatório Técnico de 

Identificação e Delimitação (RTID), devidamente publicado; c) terras Indígenas - áreas 

ocupadas por povos indígenas, cujo relatório circunstanciado de identificação e 

delimitação tenha sido aprovado por Portaria da Fundação Nacional do Índio (Funai), 
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publicada no Diário Oficial da União, ou áreas que tenham sido objeto de Portaria de 

interdição expedida pela Funai em razão da localização de índios isolados; d) territórios 

tradicionais; e) os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos 

povos e comunidades tradicionais reconhecidas oficialmente pelo Poder Público; f) Áreas 

de Proteção Especial instituídas com o objetivo de proteger o patrimônio cultural - 

Decretos Estaduais 20.597/80, 21.308/81, 21.224/81, 22.662/83, 26.160/86 e 30.936/90. 

Lei n°. 8670, de 27/09/1984; g) Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse 

Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável, Reserva Particular do Patrimônio Natural e Monumento 

Natural e parques; h) Áreas cársticas ou de potencial espeleológico alto ou muito alto, 

conforme definição em mapa oficial do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 

Cavernas (CECAV) e áreas de interesse arqueológico e paleontológico, conforme 

cadastro do Iphan e Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB); i) Bacia do Rio 

Jequitinhonha, Picos do Itabirito ou do Itabira, do Ibituruna e do Itambé e as Serras do 

Caraça, da Piedade, de Ibitipoca, do Cabral e no Planalto de Poços de Caldas, de São 

Domingos, Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha e complexos hidrotermais e 

hoteleiros do Barreiro de Araxá e de Poços de Caldas; j) Mariana, Ouro Preto, Sabará, 

São João del-Rei, Serro, Caeté, Pitangui, Tiradentes, Minas Novas, Itapecerica, 

Campanha, Paracatu, Baependi, Diamantina, Januária, Santa Bárbara, Grão-Mogol, 

Conceição do Mato Dentro, Santa Luzia, Estrela do Sul, Prados, Itabirito, Congonhas, 

Nova Era, Lagoa Santa, Barão de Cocais, Itabira, São Tomé das Letras, Chapada do Norte 

e outros núcleos urbanos que contenham reminiscências artísticas, arquitetônicas e 

históricas do século XVIII. 

Como se vê, a normativa de Minas Gerais prevê uma avaliação de impacto cultural 

mais abrangente do que a realizada pelo Iphan, ao exigir a elaboração do EPIC/RPIC 

tanto para determinadas tipologias de empreendimentos de significativo impacto quanto 

para áreas específicas, consideradas como de relevante interesse cultural. 

Tanto é que o Ministério Público de Minas Gerais ajuizou a tutela antecipada em 

caráter antecedente para impedir a realização de torneio de motocross que se 

desenvolveria nos Municípios de Ouro Preto, Ouro Branco, Mariana, Barão de Cocais, 

Sabará, Belo Horizonte e Nova Lima, quando se requereu, entre outras coisas, que o 

evento deveria se sujeitar à elaboração de Estudo Prévio de Impacto Cultural e Relatório 

Prévio de Impacto Cultural em decorrência da sua localização, muito embora a atividade 

de motocross não esteja prevista no rol das atividades sujeitas ao EPIC/RPIC. 
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Além dos empreendimentos em fase de licenciamento ambiental prévio, será 

obrigatória a elaboração do EPIC/RPIC para os empreendimentos que já se encontram 

em operação, devendo elaborá-lo quando da renovação da sua licença de operação. 

Há a possibilidade de exigir a elaboração do EPIC/RPIC inclusive para 

empreendimentos que obtiveram a sua licença prévia antes da edição da norma, como 

ocorreu, por exemplo, no caso do projeto de mineração Minas-Rio, em Conceição do 

Mato Dentro/MG, no qual o Iepha firmou termo de compromisso com o empreendedor 

para que fosse realizado o diagnóstico do impacto ao Patrimônio Cultural na área de 

influência do empreendimento231. 

A Portaria Iepha nº 52, de 03 de dezembro de 2014, prevê que o EPIC/RIPC deve 

contemplar as fases de pesquisa, instalação, operação, ampliação e encerramento de 

atividades do empreendimento, obra ou projeto. Isso demonstra uma preocupação do 

órgão inclusive com a fase de descomissionamento do empreendimento, que também 

poderá causar impacto ao patrimônio cultural da comunidade. 

Sobre a questão, importante ressaltar que eventuais modificações no projeto 

original também devem ser objeto de nova manifestação pelo Iepha. Foi o que 

recomendou o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), no âmbito do 

sistema de deposição de rejeitos da Cava Alegria-Sul, localizada em Ouro Preto/MG. 

Observa o MPMG que, apesar de o empreendimento dispor de todas as 

autorizações válidas relativas ao patrimônio cultural, ter realizado o EPIC/RPIC e obtido 

manifestação favorável do Iepha pela continuidade do empreendimento, foram realizadas 

alterações na concepção do projeto apresentado ao referido Instituto, inclusive com 

mudança na composição do rejeito e ampliação da vida útil do empreendimento. Por essas 

razões, deve ser obtida nova autorização perante o órgão estadual de gestão do patrimônio 

cultural. 

O EPIC/RPIC deverá abranger a ADA pelo empreendimento, bem como a sua 

AIDAII. Necessário, pois, definir critérios claros para delimitar o que o órgão considera 

como ADA, AID e AII, já que, em termos de patrimônio cultural, apenas critérios 

geográficos podem não ser suficientes para a delimitação dessas áreas. 

Para a elaboração do EPIC/RPIC, o Iepha disponibiliza o Termo de Referência a 

seguir: 

                                                           
231 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Ata de reunião referente ao 

licenciamento ambiental do step 3 realizada em 04 de janeiro de 2018. Disponível em < 

http://patrimoniocultural.blog.br/projeto-de-extensao-da-mina-do-sapo/> Acesso em 29 dez 2018. 
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I. Caracterização do empreendimento, obra ou projeto, considerando sua 

localização e concepção, atestando a viabilidade e estabelecendo, quando 

necessário, os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas 

próximas fases de sua implementação, no que tange ao patrimônio cultural;  

II. Definição e diagnóstico da Área Diretamente Afetada (ADA), bem como 

da Área de Influência Direta (AID) e da Área de Influência Indireta (AII);  

III. Demonstração da compatibilidade do empreendimento, obra ou projeto 

com a legislação federal, estadual e municipal no que tange ao patrimônio 

cultural;  

IV. Identificação de bens materiais e imateriais portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, ainda não reconhecidos pelo poder público como patrimônio 

cultural;  

V. Identificação dos impactos no patrimônio cultural localizado na Área 

Diretamente Afetada (ADA), na Área de Influência Direta (AID) e na Área de 

Influência Indireta (AII) do empreendimento, obra ou projeto que podem 

decorrer das ações de implantação ou operação;  

VI. Elaboração de programa de proteção ao patrimônio cultural afetado, que 

deverá incluir, obrigatoriamente, medidas de prevenção, mitigação e 

compensação, e projeto de educação patrimonial, e respectivos cronogramas 

de execução e monitoramento. 

O Programa de Educação Patrimonial deverá abarcar os diversos segmentos da 

comunidade, incluindo, dentre outros, o poder público municipal, o universo 

escolar em suas distintas faixas etárias, as lideranças locais e, especialmente, 

os atingidos pelo empreendimento inseridos na AID socioeconômica. O 

Programa de Educação Patrimonial deverá propor ações educativas focadas na 

articulação do patrimônio cultural com o empreendimento, buscando o 

fortalecimento e a apropriação do patrimônio cultural associados à memória e 

à identidade locais.  

VII - O Programa deve conter projetos e ações voltados aos objetivos que se 

seguem:  

i. Elaboração do inventário do patrimônio cultural municipal, especialmente 

aquele existente na área de influência;  

ii. Medidas de mitigação de impactos sobre o patrimônio cultural que possam 

ocorrer a qualquer momento nas fases de pesquisa, implantação, construção, 

operação e supressão do empreendimento;  

iii. Medidas compensatórias aos impactos causados ao patrimônio cultural de 

natureza material não protegido que possam ocorrer a qualquer momento nas 

fases de pesquisa, implantação, construção, operação e supressão do 

empreendimento;  

iv. Medidas de salvaguarda do patrimônio cultural de natureza imaterial 

relativas ao modo de viver e de ser da coletividade, incluindo: deslocamentos 

de moradia, mudança nos modos de produção de alimentação e acesso à água; 

mudanças coletivas no trabalho e no acesso a matéria-prima de modos 

tradicionais de fazer produtos de consumo próprio ou de produtos 

comercializados para sustento das famílias; mudanças nas celebrações, 

crenças, expressões, criações, saberes e fazeres; mudanças de lugares 

referenciais para a coletividade.  

v. O Programa de Proteção ao Patrimônio Cultural deve conter:  

1. Descrição de planos, projetos e ações e responsáveis pelo projeto e pelos  

afetados;  

2. Mapa de localização e ou projeto – cópia digital;  

3. Responsáveis pelo acompanhamento;  

4. Cronograma de execução;  

5. Equipe técnica responsável.232  

                                                           
232 MINAS GERAIS. Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. Portaria nº52, de 03 de 

dezembro de 2014. Dispõe sobre procedimentos para elaboração de Estudo Prévio de Impacto Cultural 

(EPIC) e aprovação do respectivo Relatório de Impacto no Patrimônio Cultural (RIPC). 
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Como se percebe, o Termo de Referência emitido pelo Iepha é bem amplo, 

fazendo com o que, por vezes, empreendedores apenas listem os bens culturais existentes 

na região ou procedam com análises que se restringem à apresentação de dados 

secundários, como trabalhos já escritos sobre o assunto ou a listagem de bens culturais 

disponibilizada pelos órgãos gestores do patrimônio cultural, sem que se faça uma 

avaliação sinérgica dos impactos culturais que poderão ser causados pelo 

empreendimento. O Termo de Referência também é silente no que tange à análise em 

relação aos impactos culturais com as alternativas locacionais do empreendimento, não 

prevendo que deve ser feita uma abordagem nesse sentido, ponto esse que merece 

aperfeiçoamento e adequação ao se pensar em uma avaliação de impacto cultural 

adequada às bases pluralistas, como será exposto no tópico 4.2. 

Outro ponto que precisa ser melhorado é a qualificação da equipe técnica 

responsável pela realização dos EPIC/RPIC. Em que pese haver previsão expressa no 

artigo 5º, parágrafo único da Deliberação Normativa Conep nº 007/2014, no sentido de 

que o Termo de Referência deveria estabelecer a composição mínima da equipe técnica 

responsável pelo estudo, o documento elaborado pelo Iepha limita-se a mencionar que os 

estudos deverão conter a indicação dos seus membros.  

Não há, também, no Termo, menção a mecanismos de participação popular para 

a avaliação dos impactos culturais, muito embora esteja estabelecido na Deliberação 

Normativa nº 007/2014 que a participação popular deve ser uma das diretrizes para a 

elaboração do EPIC/RPIC. 

A norma se limita a prever que poderá ser realizada audiência pública, nos moldes 

da Resolução Conama nº 09/1987. Ainda, caso haja “demanda de audiência pública por 

questões ambientais, a audiência pública por questões do patrimônio cultural, se 

necessária, deve ocorrer de forma articulada, na mesma data e local.”233 

Para se adequar aos novos direitos, em especial à perspectiva pluralista aqui 

adotada, a participação popular deve permear todas as esferas da avaliação de impacto 

ambiental, como será desenvolvido no tópico 4.2. 

Um ponto positivo da norma é a articulação com o Poder Público Municipal para 

a avaliação dos impactos ao patrimônio cultural. Entretanto, cabem discussões nesse 

ponto sobre a competência do Iepha para estabelecer obrigações ao Município sem, para 

                                                           
233 MINAS GERAIS. Conselho Estadual de Política Cultural. Deliberação Normativa nº 007, de 03 de 

dezembro de 2014. Estabelece normas para a realização de estudos de impacto no patrimônio cultural no 

Estado de Minas Gerais. 
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tanto, o estabelecimento de consórcios públicos ou convênios de cooperação, como 

orientado pelo federalismo cooperativo calcado no artigo 241 da Constituição da 

República. 

Outro ponto que merece destaque é a previsão de que os condicionantes e 

mitigadores devem ser revertidos para os bens que constituem o patrimônio cultural na 

área de influência do empreendimento, obra ou projeto.  

Também vale ressaltar que a educação patrimonial, ao contrário do que é 

geralmente disposto na avaliação feita pelo órgão ambiental, é prevista nas normas como 

medida de precaução e prevenção, não devendo ser considerada medida de mitigação ou 

compensação. Ainda, as obras necessárias para a instalação e a operação do 

empreendimento também não constituem medidas de mitigação ou compensação. 

Caso ocorram violação, inadequação ou descumprimento de quaisquer 

condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes 

que subsidiaram a expedição da licença, bem como superveniência de graves riscos ao 

patrimônio cultural, o Iepha poderá modificar as condicionantes e medidas de controle e 

adequação, bem como recomendar ao órgão competente a suspensão do licenciamento 

ambiental do empreendimento ou atividade. 

Dessa forma, a normatização do citado Instituto representa um grande avanço em 

matéria de avaliação de impacto cultural, sobretudo por prever a inclusão de bens ainda 

não acautelados pelo Poder Público e por estabelecer uma orientação para a elaboração 

dos condicionantes.  

Em que pese não estabelecer metodologias para a identificação desses bens, 

entende-se, nesta pesquisa, que somente uma avaliação conjunta com a comunidade é que 

poderão ser conhecidos os bens ainda não acautelados pelo Poder Público. 

Como observa Gimenes, a pesquisa-ação, cunhada por Michel Thiollent, trabalha 

com uma atuação ampla da população interessada na tomada de decisão, desde a definição 

dos rumos iniciais da pesquisa até a proposição de soluções, que, no caso da avaliação de 

impacto cultural, pode equivaler à construção conjunta da avaliação de impactos e 

propostas de medidas mitigatórias ou compensatórias234. 

                                                           
234 GIMENES, Carlos Eduardo Rodrigues. Experiências Participativas e Patrimônio Cultural em Estudos 

de Impacto Ambiental de Hidrelétricas no Rio Tapajós. In: Anais do 2° Congresso Brasileiro para 

Avaliação de Impacto: os novos rumos da avaliação de impacto ambiental, ABAI, Ouro Preto, Centro de 

Artes e Convenções da UFOP, p. 279-284., p. 281. 
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Gimenes também observa que, no meio antrópico, na área voltada ao patrimônio 

cultural das populações atingidas, a questão do tempo torna-se crucial para que a 

abordagem dirigida não se transforme em uma abordagem insuficiente235. Só é possível 

identificar as referências culturais de uma população por meio do diálogo direto com os 

seus membros. 

Braga e Silva propõem a metodologia de pesquisa-participativa, por meio da qual 

a avaliação de impacto cultural é realizada com a comunidade e sob o seu próprio olhar: 

 

O trabalho deve levar à comunidade informações detalhadas do projeto básico 

do empreendimento durante as reuniões e entrevistas individuais e coletivas, 

sanando possíveis dúvidas existentes, com ética profissional, com franqueza 

na construção dos diálogos. Já as informações das referências culturais não 

serão dadas como prévias, sob o olhar particular dos pesquisadores, e sim serão 

construídas a partir dos encontros com moradores e usuários da ambiência alvo 

do empreendimento. São elas, as pessoas que vivem o dia a dia da realidade 

socioambiental específica e concreta, que definirão, dialogicamente e por meio 

das memórias individuais, familiares e coletivas, o que, por que e como os 

espaços vivenciados e os conhecimentos compartilhados são importantes para 

eles.236 

 

O consultor ambiental, que participou da elaboração dos estudos de avaliação do 

impacto cultural das AHE Tapajós e Jatobá, esclarece que, no caso, utilizou a metodologia 

pesquisa-participativa, com as seguintes etapas metodológicas: 

 

• Planejamento e elaboração de plano de trabalho; 

• Pesquisa em bases de dados secundários diversos; 

• Pesquisa de campo com uma ou duas etapas de trabalho; 

• Análise em gabinete dos resultados (diagnóstico e possíveis impactos) e 

elaboração das reuniões participativas; 

• Retorno a campo e execução de reuniões participativas e desdobramentos; 

• Elaboração em gabinete dos textos de diagnóstico, avaliação de impactos e 

proposição de medidas.237 

 

Para a execução das reuniões participativas, em que se discutia a análise realizada 

pelos consultores, utilizou-se a seguinte metodologia: 

 

Os auditórios das reuniões foram constituídos com o seguinte critério: pessoa 

com interesse pela temática, ter sido informante durante as etapas de campo, 

                                                           
235 Ibid., p. 280. 
236 BRAGA, Emanuel Oliveira; SILVA, Luciano de Souza. Em defesa da educação patrimonial e da 

pesquisa participativa na análise de impacto dos processos de licenciamento ambiental no Brasil: a 

construção do patrimônio cultural local em situações de encontro e conflito. In: TOLENTINO, Átila 

Bezerra (org.). Educação Patrimonial: diálogo entre escola, museu e cidade. João Pessoa: IPHAN, 2014, 

p. 110-111. 
237 GIMENES, Carlos Eduardo Rodrigues. Experiências Participativas e Patrimônio Cultural em Estudos 

de Impacto Ambiental de Hidrelétricas no Rio Tapajós. In: Anais do 2° Congresso Brasileiro para 

Avaliação de Impacto: os novos rumos da avaliação de impacto ambiental, ABAI, Ouro Preto, Centro de 

Artes e Convenções da UFOP, p. 282. 
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ter função pública ou participar de grupos civis ligados à cultura, demais 

interessados abordados pela pesquisa. Foi aberta também a possibilidade dos 

convidados convidarem outras pessoas consideradas por eles relevantes. 

A definição do local e da quantidade de reuniões teve em vista, para cada 

projeto, a facilidade logística possível dos convidados para o deslocamento e 

permanência no local, somada à proximidade de núcleos considerados centrais. 

Apesar das atividades terem sido distintas, em ambos os projetos a dinâmica 

das reuniões foi elaborada de modo a atender três eixos principais: 

• Apresentação do andamento das pesquisas realizadas pela equipe e sua 

função no contexto do licenciamento ambiental; 

• Levantamento de informações mais apuradas e sob a ótica das populações 

locais com relação às suas referências culturais; 

• Discussão conjunta e incorporação da ótica dos convidados sobre impactos 

no patrimônio cultural, seus meios de preservação e valorização e possíveis 

compensações em caso de impacto negativo238. 

 

No caso específico da avaliação do impacto cultural das usinas hidrelétricas sobre 

o Rio Tapajós, nas reuniões participativas para o levantamento de informações sobre as 

referências culturais das comunidades atingidas, teve-se o cuidado de realizar abordagens 

individuais, por meio de um mural dessas referências, pensado pelos próprios 

participantes, que escreveram ou desenharam aquilo que entendiam como mais relevantes 

culturalmente. Vencida essa etapa, os participantes foram conduzidos até um grande 

mapa da região de influência do empreendimento, para que ali afixassem os seus registros 

nos locais que lhes fossem representativos. 

Após, realizou-se um debate sobre os escritos para estimular as provocações e 

cruzar o obtido com os dados levantados pelos consultores, a fim de refinar o diagnóstico 

e identificar novas referências culturais. 

Após a elaboração do mapa, discutiu-se o que aconteceria se os bens culturais não 

mais existissem ou se fossem realocados, tomando o cuidado de utilizar uma linguagem 

simples e não técnica. A consultoria observou os seguintes resultados: 

 

Para as comunidades ribeirinhas afetadas pelo AHE Jatobá, uma das questões 

que gerou mais resultado foi sobre a sazonalidade do rio Tapajós. Em palavras 

mais simples, questionou-se como seria a vida se só houvesse a época de cheia, 

quando anualmente o rio inunda grandes áreas próximas às suas margens e de 

seus afluentes. Com essa questão, reforçou-se os dados anteriormente 

levantados da importância da 283 oscilação de cheias e vazantes da malha 

hidrográfica para o modo de vida local e para a existência de referências 

culturais a ele vinculadas, como determinados modos de pesca e festividades, 

por exemplo. Para o EIA do AHE São Luiz do Tapajós, por exemplo, a partir 

do relato coletivo – em que mais de um membro do auditório tratou do assunto 

– adquiriu-se mais detalhes acerca do funcionamento da devoção a São 

Guabiraba e sua importância para os habitantes da região, ratificada em todas 

                                                           
238  GIMENES, Carlos Eduardo Rodrigues. Experiências Participativas e Patrimônio Cultural em Estudos 

de Impacto Ambiental de Hidrelétricas no Rio Tapajós. In: Anais do 2° Congresso Brasileiro para 

Avaliação de Impacto: os novos rumos da avaliação de impacto ambiental, ABAI, Ouro Preto, Centro de 

Artes e Convenções da UFOP, p. 279-284., p. 282. 
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as reuniões e auditórios distintos. Além disso, permitiu entender melhor os 

meandros que cercam o ritual de pagamento da promessa ao santo popular e 

com isso as possibilidades de impacto direto e indireto a ele. Proposições de 

construção de equipamentos públicos voltados à cultura, tais como museus, 

teatros e até praças, surgiram em alguns auditórios. No entanto, especialmente 

nas comunidades ribeirinhas fica patente a relação direta entre preservação do 

patrimônio cultural e manutenção da comunidade e seus meios de vida tal 

como existem hoje. Em uníssono, registrou-se a opinião de que não se 

interessam em compensar o impacto que poderia ser causado pelo 

empreendimento, mas sim evitar que ele aconteça, garantindo as condições 

atuais de reprodução desse patrimônio em seus mais diferentes aspectos, seja 

na relação entre os moradores ou na relação com a natureza, o que só seria 

possível sem a presença de uma hidrelétrica. Para os auditórios em 

comunidades ribeirinhas, ficou clara a impossibilidade de mitigar um impacto 

negativo irreversível em seu patrimônio.239 

 

Outra metodologia que pode ser empregada na realização da avaliação de 

impactos culturais é a micro-história240, que visa reconstruir as cadeias de causalidade 

que, a partir da escolha dos indivíduos, produzem as formas sociais. 

No Canadá, entre 2008 e 2009, um grupo de pesquisadores governamentais se 

reuniu para tentar estabelecer diretrizes para uma Avaliação de Impacto Cultural no 

Mackenzie Valley, região onde se encontram diversos grupos aborígenes241. 

Ali, consideraram a cultura como um modo de vida, uma sistematização de 

conhecimentos, crenças, valores e comportamentos passados de geração para geração. O 

guia se desenvolve para tratar especificamente os aborígenes, que, em conjunto com a 

comunidade científica, definiu que os elementos da sua cultura a ser avaliados são: o 

conhecimento tradicional, os valores comumente mantidos, tais como respeito pelos 

anciãos, as histórias contadas, as práticas espirituais, a língua; o patrimônio edificado; as 

danças e músicas tradicionais; os nomes dos lugares; os locais espirituais e as paisagens 

culturais; além do uso tradicional da terra e os valores a ela associados. 

No relatório elaborado pelo grupo, que propõe algumas diretrizes para a avaliação 

do impacto cultural na região, concluiu-se que essa avaliação funciona melhor quando os 

próprios detentores de cultura se envolvem para identificar lugares especiais, valores e 

                                                           
239 GIMENES, Carlos Eduardo Rodrigues. Experiências Participativas e Patrimônio Cultural em Estudos 

de Impacto Ambiental de Hidrelétricas no Rio Tapajós. In: Anais do 2° Congresso Brasileiro para 
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eficientes. ROSENTAL, Paul-André. Construir o “macro” pelo “micro”: Fredrik Barth e a ‘microstoria’. 

In: REVEL, Jacques (org.) Jogo de escalas: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
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bens culturais importantes. A participação da comunidade é importante inclusive para que 

se identifique quais são as suas maiores preocupações referente àquele empreendimento, 

sendo possível estabelecer em conjunto estratégias para que evitem ou mitiguem os 

prováveis impactos. 

A The International Network for Cultural Diversity’s define a avaliação de 

impacto cultural como um processo de avaliação dos impactos de um empreendimento 

proposto no modo de vida de grupos particulares ou uma comunidade de pessoas, 

possivelmente identificados por esse grupo ou comunidade 242. 

A avaliação de impacto cultural identificará os impactos, tanto os benéficos 

quanto os adversos, de um projeto que poderá afetar os valores, as crenças, os costumes, 

as leis costumeiras, as linguagens, a economia, as relações locais com o meio ambiente e 

espécies em particular, a organização social e as tradições do grupo ou comunidade 

afetada243. 

A experiência canadense do Mackenzie Valley sugere que a avaliação de impacto 

cultural seja realizada por meio dos métodos de estudos tradicionais de conhecimento 

ecológico; estudos de antropologia física; arqueologia; coleta de histórias orais; estudos 

linguísticos e de parentesco; pesquisa de nomes de lugares e outros estudos etno-

geográficos; estudos de delineação da paisagem cultural; planejamento do uso da terra, 

incluindo propostas para áreas protegidas; grupos focais, entrevistas, reuniões púbicas 

voltadas para identificar componentes culturais valorizados e preocupações para eles; 

análise de tendências estatísticas em indicadores culturais apropriados, geralmente 

coletados pelos órgãos governamentais; pesquisas de bem-estar da comunidade, incluindo 

indicadores culturais.  

Também o Manual desenvolvido pela Unesco, que em sua tradução para o 

Português de Portugal é denominado “Orientações para a Avaliação de Impactes em Bens 

Culturais”, ainda que esteja pautado em um conceito de patrimônio cultural que privilegia 

a excepcionalidade, traz importantes contribuições para se pensar uma metodologia 

própria de avaliação sobre o assunto. Uma das contribuições trazidas pela Unesco é que 

a análise do impacto cultural sobre esses bens deve ser feita a partir dos elementos 

singulares que constroem o Valor Universal Excepcional (VUE) do bem. Aplicando o 

conceito para o patrimônio cultural cunhado sob bases pluralistas, a avaliação de impacto 
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243 Ibidem, p. 9.  
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cultural deve considerar os impactos do projeto proposto sobre os atributos do bem, 

individual ou coletivamente, e não sobre um conjunto padronizado de elementos 

receptores. Deve-se considerar o caráter dinâmico do patrimônio cultural e não apenas o 

seu elemento físico estático. 

Sugere o manual que o uso de algumas ferramentas prévias à instalação do 

empreendimento pode antecipar as potenciais ameaças sobre o bem cultural em âmbito 

governamental, como a instituição de planos de gestão bem desenvolvidos e de políticas 

de conservação do bem cultural. Ainda, a Tecnologia da Informação pode ser um 

instrumento útil para a avaliação dos impactos, com a implementação de um sistema de 

informação geográfica como forma de catalogar os bens culturais e as suas relações 

dinâmicas com a sociedade.  

Em âmbito acadêmico, Soares oferece importante contribuição sobre os princípios 

aplicáveis ao patrimônio cultural e que também poderão ser admissíveis em uma 

avaliação de impacto cultural. A autora elenca o princípio da limitação do estoque 

patrimonial, o princípio da conservação in situ, da educação patrimonial, da dinâmica 

patrimonial, da equidade geracional, do interesse preponderante do órgão competente, da 

gestão patrimonial cooperativa e o da responsabilidade cultural244. 

Segundo o princípio da limitação do estoque patrimonial, a atuação do Poder 

Público e dos particulares na preservação e na proteção do patrimônio cultural deve partir 

da singularidade do bem, o que implica agir sempre com base na precaução e na 

concepção do risco, já que o impacto sobre os bens culturais pode ser irreversível se não 

forem observados os mecanismos protetivos indicados para a conservação dos bens antes 

da sua destruição ou de uma intervenção que modifique ou altere a sua essência. Tal 

princípio impõe ao empreendedor a responsabilidade de arcar com os custos necessários 

para a preservação do patrimônio cultural in situ ou para o processo de salvamento do 

bem ou utilização de instrumentos para registro do bem cultural imaterial245. 

 

Mesmo quando as alternativas locacionais para o empreendimento forem 

viáveis, o princípio da limitação do estoque patrimonial direciona o 

comportamento do empreendedor no sentido de não comprometer 

definitivamente a base de estoque cultural, promovendo prioritariamente a 

preservação in situ. Se for absolutamente inviável técnica ou economicamente 

essa forma de preservação, cabe ao empreendedor atender todas as exigências 
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2009, p.135. 
245 Ibid., p.135-136. 
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da autoridade competente com a finalidade de não comprometer 

definitivamente o patrimônio cultural impactado.246. 

 

 O princípio da conservação in situ está assentado nos artigos 215 e 216 da 

Constituição da República de 1988 e decorre da concepção de que o conhecimento da 

história e da pré-história e a formação da memória coletiva dos brasileiros dependem da 

disponibilidade de uma base representativa dos bens culturais materiais, das matérias para 

as futuras gerações e da fixação das comunidades tradicionais em seus territórios. Ainda, 

a conservação in situ do bem proporciona a produção de um conhecimento do bem ao 

olhar da geração presente, já que a releitura periódica do bem decorre da percepção de 

quem os interpreta na atualidade. 

 

O princípio pode ser invocado para defesa dos bens culturais intangíveis e do 

suporte físico que viabiliza as manifestações e práticas culturais. Como 

exemplo, pode-se citar a impossibilidade de realização de empreendimento que 

cause impacto significativo na matéria-prima utilizada pela comunidade para 

fazer o seu artesanato, sem que antes tal fato seja considerado no Estudo de 

Impacto Ambiental e na concessão da licença prévia, especialmente na questão 

da alternativa locacional.247 

 

 Ainda que utilizado no contexto do Estudo de Impacto Ambiental, tal exemplo 

pode servir de base para a aplicação do princípio na avaliação de impacto cultural. 

 O princípio da educação patrimonial preceitua a interação do bem cultural à 

memória local, integrando-o às referências da memória coletiva às práticas cotidianas 

atuais e aos espaços públicos e privados em que a comunidade se reconhece. “A dimensão 

desse princípio está na possibilidade de preservação e fruição dos bens culturais, em uma 

perspectiva participativa, democrática e de valorização dos diversos grupos da sociedade, 

a partir da interação sociedade-patrimônio”248. 

 

A educação patrimonial é a criação de uma situação afetiva e política para 

reconhecimento (especialmente do autorreconhecimento) do patrimônio 

cultural dos “diversos grupos formadores da sociedade brasileira” presentes no 

Artigo 216 da Constituição Federal de 1988. A situação educacional deve 

possibilitar que memórias involuntárias das populações locais de bairros 

urbanos e rurais, comunidades tradicionais, ribeirinhas, segmentos 

profissionais, associações, entre outros grupos sociais, se tornem voluntárias, 

politicamente atuantes, se tornem memórias cidadãs.249 
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 O trabalho de educação patrimonial possibilita à comunidade o reconhecimento e 

a identificação das suas próprias referências culturais, o que é fundamental para uma 

avaliação do impacto cultural de determinado projeto em suas vidas. 

 O princípio da dinâmica patrimonial aduz que a incorporação de outros bens ou 

valores ao patrimônio cultural é fruto da necessidade constante de transformação e 

adaptação cultural para atender as exigências sociais e econômicas atuais. Decorre da 

compreensão de que o patrimônio cultural é um conjunto de bens móveis e imóveis, 

materiais e imateriais, que referenciam a memória e a ação dos grupos formadores da 

comunidade brasileira, que representam os valores culturais do nosso povo. 

 Para além da compreensão do patrimônio cultural como herança da humanidade 

que deve ser transmitida às futuras gerações, o patrimônio cultural deve ser compreendido 

por meio dos elementos da atualidade, que abriga as necessidades e valores da 

comunidade no momento presente. O princípio em questão serve de diretriz para quando 

for necessário tomar decisões acerca da gestão ou manejo dos bens culturais, como é o 

caso da tomada de decisão na avaliação de impacto cultural. 

Importante observar que esse princípio está enviesado pela proibição do 

retrocesso. Esclarece Soares que: 

 

A concepção de mutabilidade e seletividade dos bens culturais, a partir dos 

valores de referência estabelecidos por cada comunidade, no espaço e no 

tempo, não significa absoluta liberdade na inserção ou retirada de elementos 

que integram o patrimônio cultural. Ao contrário: a mutabilidade dos bens só 

pode ser admitida se os critérios e mecanismos para a preservação do seu 

núcleo rígido forem atendidos. Por isso, a avaliação que a geração presente faz 

– do bem cultural e da importância de sua preservação – deve ser sempre 

compatibilizada com o valor autônomo e intrínseco do bem cultural (o qual 

apresenta uma rigidez inerente). Desse modo, dentro do núcleo rígido, 

informado pelo princípio da proibição do retrocesso, está o direito da 

coletividade e de cada ser humano à memória coletiva, a qual deve ser acessível 

às gerações presente e futura.250 

 

Já o princípio da equidade geracional reconhece que os bens culturais portam 

elementos que permitem conhecer, eleger e interpretar as referências culturais e os valores 

da sociedade brasileira, como um elo entre as gerações passadas e as futuras. A destruição 

ou a degradação dos bens culturais, sem uma reflexão profunda sobre os efeitos e 

benefícios dessa ação, significam a subtração da herança dos seus legítimos herdeiros, 
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impedindo o acesso aos bens culturais e as oportunidades que os bens podem 

proporcionar. 

 

O princípio cultural da equidade geracional direciona a atuação do Estado e da 

sociedade no sentido de reservar parte do patrimônio para a geração futura, que 

exercerá parcela decisória acerca de sua destinação, podendo, inclusive, 

decidir novamente pela reserva (de modo intacto) para as vindouras gerações. 

Nesse enfoque, é um princípio que indica um caminho de resguardo para a 

humanidade da memória coletiva em suas formas material e intangível.251 

 

A avaliação de impacto cultural assume papel preponderante nesse contexto por 

servir de base para a tomada de decisões sobre o que se admitirá em termos de impacto 

ao patrimônio cultural, levando em conta os benefícios e as adversidades que o 

empreendimento proporcionará às gerações presente e futura. 

O princípio do interesse preponderante do órgão competente significa que toda 

atividade que for potencialmente lesiva a um bem cultural material ou imaterial deve ser 

conhecida pelo órgão competente pela sua gestão, promoção e fiscalização. Nesse 

contexto, a avaliação de impacto ao patrimônio cultural surge como um instrumento de 

identificação do potencial lesivo de determinada atividade a um bem cultural, além de 

subsidiar o conhecimento e a tomada de decisão do órgão em bens culturais que ele 

inclusive desconhece. 

O princípio da gestão patrimonial cooperativa determina a atuação conjunta das 

diferentes esferas públicas e privadas para a promoção e proteção do patrimônio cultural. 

Além da atuação cooperativa dos entes federados (União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal), o princípio pressupõe a articulação com as organizações privadas, organizações 

não-governamentais, associações e entidades civis nacionais e internacionais para a tutela 

do patrimônio cultural.  

Importante observar que essa integração não compromete a autonomia do Direito 

do Patrimônio Cultural frente aos demais ramos do Direito: 

Nas palavras do autor: 

 

A integração é diferente da uniformização (planificação) e também distinta da 

fragmentação, posto isso, e diante da recomendação pela autonomia do Direito 

do Patrimônio Cultural, um aspecto que merece destaque e que não pode ser 

ignorado é a tendência prevalecente no ensino e na prática jurídica no país de 

se tornarem cada vez mais especializados e pouco atentos a uma formação 

abrangente do jurista. Neste ponto, tem-se que ponderar que a presente 

proposta autonomista não se dá de modo a uma formação ampla do 

conhecimento jurídico, pelo contrário, a construção de um subsistema jurídico 

somente se torna possível a partir de um processo de irritação e seletividade 

comunicacional com outros sistemas e que se torna absolutamente inviável em 
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face da ignorância quanto aos aspectos mais elementares do sistema jurídico 

como um todo e quanto aos demais subsistemas que compartilham o mesmo 

ambiente – entorno – que o Direito do Patrimônio Cultural. O aumento da 

complexidade, envolvendo as demandas atinentes aos bens culturais, passa a 

exigir sim novas respostas, mas isso não precisa significar uma especialização 

tecnicista alheia a todo esforço para a construção de um Estado de Direito 

Ambiental dirigente das ações que pugnam por uma sadia qualidade de vida e 

confluindo os temas ambientais, culturais e urbanísticos.252. 

 

Dessa forma, a cooperação também é medida que se impõe aos empreendedores 

públicos e privados que realizem obras ou atividades que causem impactos aos bens 

culturais, tanto no que tange a fornecer as informações encontradas sobre os bens, quanto 

no dever de salvaguarda e proteção do patrimônio cultural brasileiro. 

Ademais, tal princípio leva a crer que a avaliação de impacto cultural deve ser 

analisada de modo conjunto entre os entes federativos, cada uma no que tange a sua 

competência. Dessa forma, o Iphan, mais do que analisar o impacto dos bens culturais 

por ele acautelados, necessita de se manifestar sobre qualquer avaliação de impacto ao 

patrimônio cultural, pois ali podem ser encontrados bens ainda não acautelados e que 

possuem relevância cultural para a comunidade nacional. Da mesma forma, a avaliação 

de impacto cultural deve passar ao crivo dos órgãos estaduais e municipais de patrimônio 

cultural, para que sejam identificados possíveis bens passíveis de promoção e proteção 

em âmbito estadual, regional ou municipal. 

Isso justifica, inclusive, uma autonomia da avaliação de impacto cultural em face 

do licenciamento ambiental ou da avaliação de impacto ambiental, uma vez que a 

competência dos órgãos licenciadores é definida com base em um critério de abrangência 

territorial do impacto que não pode simplesmente ser transportado para o âmbito cultural. 

Como aponta Telles: 

 

Na lógica ambiental, portanto, a magnitude do impacto - ou do dano - define a 

competência, segundo a lei que estabeleceu a Política Nacional do Meio 

Ambiente. De forma análoga, com relação ao patrimônio cultural, esse 

entendimento faria com que um Município ou um Estado da Federação, por 

exemplo, fossem competentes, seguindo esse raciocínio, para licenciar 

empreendimentos que afetem, inclusive, bens arqueológicos - que são bens da 

União - desde que o impacto fosse local ou estadual, cabendo ao IPHAN, 

portanto, o papel de autorizar as pesquisas nesses bens.253 
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Um bem cultural localizado em um pequeno município pode ter relevância de 

tutela em âmbito nacional ou mesmo internacional. Por meio de um instrumento 

autônomo de avaliação de impactos, é possível a atuação conjunta de entes federados, 

com o objetivo de avaliar a possibilidade prosseguimento de um empreendimento no que 

tange aos aspectos culturais. 

Importante esclarecer que a inviabilidade cultural de um empreendimento não 

significa, na prática, a sua inexecução. Entretanto, a avaliação de impacto cultural pode 

ser uma importante ferramenta para subsidiar a tomada de decisão dos gestores públicos 

sobre a sua viabilidade. Como já afirmado, em decorrência do princípio da dinâmica 

patrimonial, bem como de diversos outros interesses públicos ou privados, o 

empreendimento pode ser instalado mesmo que impacte o patrimônio cultural daquela 

comunidade. 

O princípio da responsabilidade cultural advém da responsabilidade objetiva. 

Qualquer dano aos bens culturais, materiais ou imateriais deve ser reparado, 

independentemente de culpa. Explica Soares que “a objetivação da culpa na lesão aos 

bens culturais atende ao problema da reparação dos danos a tais bens e visam à 

manutenção de sua existência, para fruição das próximas gerações.”254 

 

O princípio da responsabilidade cultural objetiva está fincado em quatro 

argumentos. O primeiro é a disseminação do risco de dano pela sociedade (risk 

of loss spreading), ou seja, é importante que a sociedade saiba que a lesão a 

um bem cultural, material ou imaterial, tem consequências e que estas são, 

muitas vezes, bem mais devastadoras do que se apresentam num primeiro 

momento; o segundo é a dissuasão e controle do risco. A aplicação do princípio 

da responsabilidade cultural objetiva [visa] dissuadir fortemente a destruição 

ou a descaracterização do bem cultural e pressiona os potenciais degradadores 

a investirem em técnicas, atividades ou obras que eliminem ou reduzam esse 

risco; o terceiro argumento é o da proteção das expectativas da comunidade – 

de manutenção dos elementos relevantes para a memória, identidade e ação 

dos grupos formadores da sociedade brasileira – em face da interferência do 

agente, público ou privado, no bem cultural. Pressupõe que os bens devem ser 

protegidos dos inerentes perigos desconhecidos; o quarto argumento é a 

redução dos custos. Pela certeza da aplicabilidade do princípio em comento, 

diminuiriam os litígios judiciais, estimular-se-iam as transações extrajudiciais 

e baixar-se-iam o tempo e os custos de funcionamento.255 

 

É pela aplicação do princípio da responsabilidade cultural que se torna possível a 

responsabilização do empreendedor, da consultoria técnica e dos agentes públicos pelos 

                                                           
254 SOARES, Inês Virgínia Prado. Direito ao (do) Patrimônio Cultural. Belo Horizonte: Editora Fórum, 

2009, p.164. 
255 Ibidem, p.165. 
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danos causados ao patrimônio cultural em eventual omissão, negligência ou análise 

insuficiente dos impactos de um empreendimento sobre o patrimônio cultural. 

Somados a esses princípios, estão: a) o do pluralismo cultural; b) o da participação 

popular na concepção e gestão de políticas culturais; c) o da atuação do estado no setor 

cultural como suporte logístico; d) o do respeito à memória coletiva; f) o da 

universalidade. Todos extraídos por Cunha Filho a partir do artigo 216-A da Constituição 

de 1988, que institui o Sistema Nacional de Cultura. 

Segundo o princípio do pluralismo cultural, todas as manifestações da cultura 

brasileira têm a mesma hierarquia e status de dignidade perante o Estado. Nenhuma 

cultura deve ser tratada como superior ou privilegiada em detrimento das demais 

manifestações culturais, devendo valorizar a diversidade das expressões culturais 

existentes no país. 

Nesse contexto, em uma avaliação de impacto cultural, não se deve privilegiar 

uma cultura em detrimento de outra, cabendo a análise e a identificação dos impactos 

culturais nas mais variadas expressões culturais. 

O princípio da universalidade possui ligação estrita com o acima elencado, ao 

garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais, mais do que apenas o acesso aos 

bens e serviços culturais. Aqui, ficam tuteladas a realização e a fruição das mais diversas 

manifestações culturais. 

A relação desse princípio com a avaliação de impacto cultural se dá na medida em 

que, diante de um impacto ao patrimônio cultural, mais do que garantir à comunidade o 

acesso aos bens por meio de museus, é necessário que se encontrem alternativas que 

garantam a realização e a fruição dessas manifestações. 

O princípio do respeito à memória coletiva aduz que todo o acervo cultural 

produzido não pode ser desconsiderado nas práticas públicas, devendo-se levar em conta 

tudo aquilo que já foi vivenciado e feito pelas gerações antecedentes. Não se exige aqui 

que sejam seguidas exatamente as mesmas trilhas, mas, sim, que não se percam os 

referenciais. 

Dessa forma, ainda que se tenham impactos irreversíveis sobre o patrimônio 

cultural de determinada comunidade, devem ser preservados os seus registros, seja por 

meio de informação escrita ou audiovisual. Importante que se preservem os documentos, 

artefatos, enfim, diversas expressões que possam referenciar a memória coletiva. 
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O princípio da atuação do Estado no setor cultural como suporte logístico indica 

que as iniciativas e as práticas culturais devem advir da comunidade. Cabe ao Estado 

fornecer o suporte necessário para “o desabrochar dessas iniciativas”256: 

 

Deve-se, portanto, apoiar a dramaturgia, a literatura, as expressões populares, 

enfim, todas as manifestações culturais. No entanto, o conteúdo delas não pode 

ser ditado por quem gerencia os negócios públicos da cultura, salvo no caso de 

expressa ordem constitucional. O suporte logístico referido é implantado por 

tarefas específicas, como a construção de teatros, centros culturais, estruturas 

memoriais, viabilização de acesso a recursos públicos, dentro de certos 

critérios.257 

 

Dessa maneira, ao analisar a avaliação de impacto cultural, o Estado não deve 

priorizar determinada expressão cultural em detrimento de outra ou ainda deliberar sem 

fundamentos sobre a extinção de determinada prática cultural, salvo se houver, para isso, 

respaldo constitucional. 

Como elencado, há diversas experiências, normativas, documentos e construções 

acadêmicas que oferecem subsídios para se pensar em uma avaliação de impacto cultural 

autônoma à avaliação de impacto ambiental. 

Como resultado da pesquisa desenvolvida e, levando em conta todo o caminho 

traçado, passa-se, agora, a propor diretrizes para uma avaliação de impacto cultural 

autônoma à avaliação de impacto ambiental adequada ao novo Direito do Patrimônio 

Cultural sob o viés do pluralismo jurídico comunitário-participativo. 

 

4.2 Apontamentos para uma avaliação de impacto cultural no contexto do 

pluralismo jurídico comunitário-participativo 

 

Como já visto, há várias abordagens e experiências que podem contribuir para se 

pensar em uma avaliação de impacto cultural. Aqui, propõe-se uma sistematização com 

diretrizes para uma avaliação de impacto cultural no contexto do pluralismo jurídico. 

Primeiramente, é preciso delimitar o que se entende como avaliação de impacto 

cultural para fins desta pesquisa: o processo de identificar, prever, avaliar e comunicar, 

em conjunto com a comunidade, os possíveis impactos de um empreendimento de 

significativo impacto ao patrimônio cultural, a fim de propiciar um norte para o 

                                                           
256 CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Teoria dos direitos culturais: fundamentos e finalidades. São 

Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2018, p.68. 
257 Ibid., p.68-69. 
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planejamento e a tomada de decisões por parte de instituições públicas e privadas, com 

vistas a evitar ou mitigar os impactos adversos identificados. 

Nesse contexto, a avaliação de impacto cultural deve servir como subsídio para a 

tomada de decisão prévia sobre a instalação de um empreendimento ou obra, ou até 

mesmo para a definição de políticas públicas. A comunidade afetada por esse projeto 

poderá, além de participar da construção da identificação dos impactos, propor 

alternativas para evitar ou mitigar os identificados. 

O objetivo da avaliação de impacto cultural é aprimorar a preservação e a 

promoção do patrimônio cultural das comunidades afetadas, com vistas a assegurar a 

sustentabilidade das ações e políticas de desenvolvimento. Dessa forma, a avaliação de 

impacto cultural fornecerá aos gestores públicos e tomadores de decisão uma gama de 

informações sobre os empreendimentos públicos ou privados, bem como sobre as 

políticas públicas no patrimônio cultural de determinada comunidade. 

Basicamente, o processo de avaliação de impacto cultural deve identificar: a) qual 

o patrimônio em risco e por que ele deve ser preservado; b) de que modo uma proposta 

de alteração ou projeto pode afetar o patrimônio; c) como podem os efeitos ser evitados, 

reduzidos, reabilitados ou compensados. 

A identificação dos impactos deve ser precedida e acompanhada pela formação de 

gestores e pessoal em todos os níveis da administração do Estado. Como as experiências 

e competências profissionais dos técnicos que coordenam a avaliação de impacto cultural 

devem ser variadas, é importante que se institucionalizem ações de formação, capacitação 

e treino desses profissionais. Para além do âmbito estatal, também se deve criar estratégias 

e medidas para controle dos profissionais que deverão realizar in loco a avaliação dos 

impactos.  

Importante ressaltar que a instalação ou não do empreendimento será ponderada 

pelo Poder Público conforme o benefício público dessa alteração proposta, em face dos 

impactos que ele poderá causar ao patrimônio cultural. Desse modo, é necessário entender 

quem se beneficiará do empreendimento e por quais razões ele deve ser implementado. 

Quando o projeto puder alterar o patrimônio cultural, a consideração dos atributos 

culturais deve ser fundamental no planejamento e na tomada de decisões vinculadas à 

proposta. 

Desde o início do processo e de forma contínua, é necessário incluir, na avaliação 

dos impactos culturais, o diálogo e a consulta com todas as partes interessadas, também 
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para o consenso quanto ao âmbito e às expectativas da avaliação de impacto cultural, 

antes mesmo do início do trabalho. 

A base para a gestão e a tomada de decisão no caso é uma boa compreensão do 

bem cultural, por meio do seu significado para aquela comunidade, os seus atributos e o 

contexto ao qual está inserido. 

Dessa forma, ressalta-se que o ponto de partida de qualquer avaliação de impacto 

cultural, uma vez identificada a proposta inicial do projeto, deve ser a definição do 

alcance do trabalho necessário para sua realização, com o objetivo de proporcionar bases 

sólidas para a tomada de decisão.  

É importante a consulta precoce às entidades relevantes, incluindo as 

comunidades afetadas. A avaliação de impacto cultural pode ser útil também na obtenção 

de informações sobre bens culturais, que, de outro modo, não seria facilmente acessível. 

Assim, a avaliação de impacto cultural é uma ferramenta colaborativa útil para todos os 

atores sociais envolvidos no projeto. 

Os estudos de impacto cultural devem representar os interesses de todos os 

envolvidos – o Estado-parte, o governo regional ou local, os conselheiros ou gestores do 

patrimônio, as comunidades locais e outras entidades relevantes. Devem expor aquilo que 

se tem a fazer, como e por que, além de explicitar quais são os resultados esperados das 

medidas propostas. Ainda, devem fornecer uma descrição do bem cultural e exaltar o seu 

significado para a comunidade. 

O projeto deve conter uma descrição clara da alteração ou da proposta, incluindo 

a necessidade dessa alteração ou do empreendimento, um resumo das circunstâncias 

presentes no local e seu entorno, detalhes sobre as alternativas que podem ser 

consideradas e uma descrição da metodologia empregada com uma justificativa da 

escolha, bem como as referências e pessoas consultadas. A metodologia deve incluir 

referências às organizações e pessoas para assessoramento, determinando, por exemplo, 

quem são as partes interessadas e quem integra as comunidades relacionadas com a 

história local do sítio; os detalhes da informação de referência a recolher, incluindo áreas 

de estudo e métodos apropriados, possíveis elementos receptores do patrimônio de 

sensibilidade equivalente, e as metodologias de monitorização e de avaliação propostas.  

É também importante assegurar que as organizações ou pessoas que realizam a 

avaliação de impacto cultural tenham as qualificações e as experiências adequadas, bem 

como a sensibilidade necessária para perceber as referências culturais da comunidade e 
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avaliar os impactos a essas referências. Essas qualificações devem ser diversas para cada 

aspecto do patrimônio cultural a ser considerado.  

Já que se trata de uma avaliação complexa, tal como em uma avaliação de impacto 

ambiental, o projeto deve possuir uma abordagem multidisciplinar, sistêmica e de 

natureza preventiva, devendo conter, no mínimo: a) o diagnóstico atual do patrimônio 

cultural da comunidade; b) a identificação dos possíveis impactos culturais causados pelo 

empreendimento; c) as propostas para evitar, reduzir ou compensar os impactos 

identificados; d) a elaboração de um estudo de impacto cultural e um relatório referente 

ao assunto, com a sistematização das etapas acima propostas para auxiliar na tomada de 

decisões; e) a tomada de decisão; f) o monitoramento, a fiscalização e a implementação 

das propostas; g) as ferramentas para a divulgação da avaliação. 

É importante que o acompanhamento da comunidade não se restrinja somente até 

a fase decisória. Após a tomada de decisões, é necessário que a avaliação seja contínua, 

para que se monitorem os impactos e se avaliem propostas de ação com base nos 

resultados apresentados. A participação das comunidades deve se dar em todas as fases 

da avaliação, desde a delimitação do campo de estudo até o monitoramento dos impactos. 

Se a equipe de avaliação do impacto cultural está preocupada em determinar e abordar as 

expectativas e apreensões do público, o envolvimento da comunidade é essencial. 

Para realizar um diagnóstico do patrimônio cultural, é necessário que se delimite 

a comunidade afetada pelo empreendimento, devendo ser feito um relato sobre a sua 

organização social e traçar metodologias para assegurar a sua participação ativa na 

avaliação dos impactos. É preciso identificar quais são os métodos mais adequados para 

a realização das pesquisas, considerando a comunidade envolvida, o grau de 

complexidade da avaliação a ser realizada, o tempo, os recursos financeiros e humanos 

disponíveis. Sugerem-se alguns métodos, como levantamento bibliográfico, entrevistas, 

grupos focais, pesquisas participativas, pesquisa-ação, micro-história etc.  

É importante que se faça uma análise equitativa dos impactos culturais, 

considerando-os sobre diversos grupos. Sempre há grupos de pessoas que serão mais 

favoráveis ao empreendimento desenvolvido, mas o modo de vida delas não poderá ser 

priorizado em detrimento de outros encontrados no local. Devem ser consideradas as 

vozes de grupos independentemente da idade, sexo, etnia, raça, deficiência ou 

incapacidade, ocupação e outros fatores. 

Também é necessário determinar o enfoque da avaliação, considerando as 

restrições de tempo e recursos financeiros que afetam o escopo da avaliação. Surge aqui 
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uma pergunta: como determinar a análise de quais impactos devem ser priorizados? Essa 

resposta só poderá ser obtida com a comunidade, por meio de métodos de investigação 

participativos como grupos de discussão, reuniões participativas etc. Somam-se a isso os 

conhecimentos e a experiência já obtidos pelos pesquisadores, por meio de avaliações 

realizadas e informações documentadas naquele local. 

Quanto ao conteúdo, o diagnóstico elaborado pela avaliação de impacto cultural 

deve abarcar os modos de vida da comunidade, as suas instituições culturais, organizações 

e bens culturais, tais como expressões verbais, histórias, poesia, idiomas; as expressões 

musicais, como músicas e cantigas; as expressões de ação, como danças, jogos, rituais; 

as expressões tangíveis, como pinturas, esculturas, cerâmicas, joalheria, tecelagem, têxtil, 

instrumentos musicais, artesanato; a religião e as cerimônias de culto; práticas culturais, 

crenças e valores; instituições e organizações culturais, como estrutura política e formas 

de organização, estruturas sociais e formas de organização, círculos sociais, estruturas de 

poder e tomada de decisão estatais e não estatais; conhecimentos tradicionais, como 

sistemas de conhecimento, sabedoria, habilidades e conhecimentos indígenas; lugares de 

referência, como bosques, parques, lugares sagrados e picos; monumentos, locais 

históricos, antiguidades, museus, galerias de arte, cinemas, teatros, salões, centros de 

artesanato; documentos e textos históricos e culturais significativos para a comunidade; 

relação da comunidade com a terra, como forma de uso dos bens naturais, sistemas de 

posse da terra; conjuntos arquitetônicos e paisagísticos; além do patrimônio espeleológico 

e paleontológico. 

No que se refere aos possíveis impactos culturais de um empreendimento sobre 

uma comunidade, elencamos os seguintes, em rol exemplificativo: a) os danos físicos ou 

destruição de locais que contribuem para a perda de sinais materiais do patrimônio 

cultural e valores associados a eles, aos lugares e aos espaços em que estavam localizados; 

b) os impactos visuais sobre as paisagens culturais ou lugares espirituais especiais, 

redefinindo a forma como um lugar ou paisagem é visto naquela cultura; c) o senso de 

desconexão da comunidade com as atividades tradicionais desenvolvidas na terra, que 

podem causar impactos sobre o bem-estar das pessoas, inclusive com declínio no estado 

de saúde, caso o empreendimento não incorpore os valores de trabalho locais, poderá 

ocasionar a imigração e modificar os valores culturais da comunidade; d) as mudanças 

nas estruturas sociais, causadas por um empreendimento, podem levar à perda cultural, 

com um declínio da transmissão cultural intergeracional, dentre inúmeros outros 

impactos. 
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Necessário fornecer uma descrição da atividade a ser desenvolvida no 

empreendimento para que se identifiquem os possíveis impactos, como: a) o local de 

implantação do projeto, a necessidade de estruturas auxiliares como estradas, portos, 

linhas de transmissão, alojamentos; b) o número e a qualificação dos colaboradores, bem 

como a possibilidade de aproveitar ou não a força de trabalho já existente no local; c) os 

bens naturais utilizados, os dados do período em que se pretende operar o 

empreendimento (principalmente para atividades extrativistas, como mineração e 

silvicultura); d) os possíveis benefícios sociais e econômicos do projeto, para que a 

comunidade possa identificar os prováveis impactos culturais que serão causados com a 

implantação e a operação do empreendimento, avaliando a viabilidade da proposta e 

eventualmente propondo alternativas.  

Devem ser fornecidas as possíveis alternativas locacionais e técnicas do 

empreendimento, bem como a justificativa para a escolha da proposta apresentada para 

que a comunidade possa participar ativamente do processo. 

Para além das alternativas para a implantação do empreendimento ou política 

pública, é mister que se forneçam informações sobre as etapas da “vida” do projeto, desde 

a sua concepção até o seu descomissionamento. 

É importante levar em conta que, ainda na fase de planejamento do projeto, os 

impactos culturais já começam a ocorrer, seja por meio do lobby de interesses privados 

ou políticos ou mesmo por movimentos sociais para influenciar na tomada de decisões 

por parte da população. 

Após a tomada de decisões para atestar a viabilidade do empreendimento, a fase 

de implementação também poderá causar impactos culturais, seja por meio do 

desmatamento, da construção de estradas de acesso ou de eventual deslocamento e 

realocação de pessoas. O patrimônio cultural da comunidade também pode ser afetado 

nessa fase. 

Necessário identificar os impactos culturais existentes também na etapa de 

abandono ou descomissionamento do projeto, já que as atividades poderão cessar algum 

dia. Importante identificar os impactos culturais causados também nesse momento, bem 

como propor alternativas para que sejam dados novos usos a essa estrutura. 

Os profissionais que realizarão a avaliação do impacto cultural em conjunto com 

a comunidade devem ser qualificados e receber frequente capacitação, incluindo a revisão 

de metodologias de abordagem do tema. De um modo geral, tais profissionais incluem 

antropólogos, arqueólogos, etnólogos, geógrafos culturais e membros de profissões 
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relacionadas como sociologia, história social, linguística, musicologia etc. A seleção de 

uma equipe para realizar a avaliação requer um olhar atento ao treinamento e à 

experiência, além da busca de um bom “encaixe” entre o analista e as questões a ser 

analisadas. 

Para selecionar os impactos, poderão ser estabelecidos critérios como: a) a 

probabilidade de ocorrência do evento; b) o número de pessoas afetadas, individualmente 

e por meio dos grupos; c) a duração dos possíveis impactos; d) os benefícios e os efeitos 

adversos para os grupos afetados; e) o estabelecimento de como o impacto poderá ser 

revertido, mitigado, compensado ou evitado; f) a probabilidade de impactos 

subsequentes; g) a relevância desses impactos para as decisões políticas. 

Após a identificação dos impactos causados pelo projeto, é importante que se 

proponham e que se avaliem com a comunidade afetada propostas de alternativas para 

eliminar, mitigar ou compensar os impactos que não puderem ser evitados. 

Para tanto, poderá ser utilizada uma comparação entre os impactos que poderiam 

ocorrer independentemente da implementação do empreendimento e aqueles diretamente 

a ele relacionados. 

A investigação dos impactos e das formas de mitigá-los, reduzi-los, compensá-los 

ou até mesmo revertê-los envolve o estudo de dados já fornecidos por agências 

governamentais e não-governamentais, os registros de experiências anteriores em casos 

semelhantes, os dados censitários ou estatísticos, entre outras fontes de pesquisa 

bibliográfica e de campo. 

Após superadas essas etapas, é necessário que se elabore um estudo conclusivo, 

contendo a descrição detalhada de todas as etapas, metodologias e variáveis utilizadas no 

processo de avaliação de impacto. Além do estudo completo, é importante que se faça um 

relatório, com linguagem mais acessível, da avaliação realizada. 

Ainda que a comunidade participe de todas as etapas acima elencadas, recomenda-

se que haja uma divulgação prévia dos resultados para a coletividade antes da publicação 

dos estudos. É preciso levar em conta que o pesquisador que sistematiza os resultados 

possui as suas próprias percepções de mundo, limitações, crenças etc. 

Dessa forma, um contato prévio com a comunidade antes de os resultados serem 

divulgados poderá contribuir para uma reprodução mais fidedigna, bem como para a sua 

modificação ou retroalimentação, e ainda no fornecimento de melhores subsídios à 

tomada de decisão sobre a viabilidade ou não do projeto proposto. 
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Necessário que essa decisão seja tomada por conselhos com a presença da 

sociedade civil e de representantes dos diversos interesses existentes na implementação 

do projeto. 

Importante considerar que o patrimônio cultural possui caráter dinâmico. A 

avaliação de impacto cultural não deve apenas fornecer aos agentes públicos uma análise 

referente a esse aspecto, mas, também, deve basear-se na criação de programas para 

mitigá-lo e monitorar como esses programas funcionam. A identificação de uma rede de 

monitoramento é um elemento-chave do processo de planejamento local. Isso deve tornar 

a supervisão e a mitigação uma responsabilidade conjunta do Poder Público e da 

comunidade. Principalmente considerando que muitas vezes os órgãos governamentais 

não têm recursos para dar continuidade a atividades dessa natureza.  Assim, a comunidade 

já assumindo, logo no início, as responsabilidades citadas, será um facilitador para o bom 

desenvolvimento do projeto. 

Um plano de monitoramento deve ser desenvolvido para observar o desempenho 

do programa, a execução das medidas propostas, além da avaliação dos impactos 

projetados na fase prévia à implementação do projeto e os impactos reais para que 

eventualmente sejam prescritas medidas adicionais para o controle dos impactos. 

O monitoramento também poderia ser uma atividade conjunta entre o proponente 

do projeto e a comunidade afetada, inclusive eventualmente com a delegação de aspectos 

do exercício de supervisão à comunidade. 

Para além do perímetro da comunidade afetada com o projeto, uma boa prática 

seria a divulgação das informações obtidas no âmbito da avaliação, seja por meio da 

publicação de livros, artigos ou relatórios ou mesmo disponibilização de recursos 

audiovisuais, o que contribuiria para o desenvolvimento da matéria e para avaliações 

futuras. Esse procedimento é uma importante ferramenta para identificar as lacunas e 

desenvolver estratégias para aperfeiçoar a obtenção dos dados. 

Ademais, a divulgação das informações colhidas decorre da própria 

responsabilidade do empreendedor pelo patrimônio cultural impactado em decorrência de 

obra ou atividade, o que significa a assunção dos custos para o manejo e para a 

preservação do patrimônio cultural258. 

Após a descrição de perspectivas para uma avaliação de impacto ambiental, é 

importante considerar o papel que o Direito assume perante esse instrumento.  

                                                           
258 SOARES, Inês Virgínia Prado. Direito ao (do) Patrimônio Cultural. Belo Horizonte: Editora Fórum, 

2009, p.428. 
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Uma avaliação de impacto cultural não ocorre no vácuo. Uma proposta de 

mudança no instituto deve ser determinada por estatutos ou regulamentos em vigor para 

fornecer autorização, subsídios e diretrizes para o seu exercício. Importante, pois, que o 

Direito, impulsionado pelas práticas pluralistas e movimentos sociais, propicie 

instrumentos legislativos para o desenvolvimento da avaliação de impactos culturais, 

considerando-a como um instrumento jurídico de tutela próprio ao Direito do Patrimônio 

Cultural. 

Ainda que a avaliação de impactos culturais exija habilidades ou competências 

técnicas que perpassam a capacidade do jurista, o estabelecimento de uma regulação sobre 

o assunto e a sensibilidade para a aplicação das normas é tarefa que se impõe ao 

profissional jurídico. Importante, pois, que se estabeleça um processo administrativo para 

a análise dos estudos, bem como normas de direito material, como ferramentas e 

condições para a tomada de decisão que possibilite a preservação e a promoção da 

diversidade cultural e dos valores da comunidade. 
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5 CONCLUSÃO 

 

a) Vivemos em um contexto no qual, por vezes, o monismo jurídico, pautado pelo Direito 

clássico, homogeneizador, cuja única fonte é o Estado, não consegue oferecer resposta 

aos atuais e complexos problemas jurídicos do mundo globalizado. A complexidade 

social demanda o surgimento de novos direitos, que desafiam a lógica individualista e 

tecnoformal. 

b) Esses novos direitos podem se referir tanto àqueles direitos recentemente enunciados 

e ainda não compreendidos em toda a sua extensão, como o Direito Ambiental, quanto 

àqueles que possuem uma gênese tradicional e sofreram transformações que os 

distanciaram das suas características originais, como o Direito de Família e o Direito de 

Propriedade, e também direitos que ainda não foram reconhecidos/enunciados pelo Poder 

Público, mas que são realidades e necessitam de tutela, inserido, aqui, o Direito do 

Patrimônio Cultural. 

c) Sob essa perspectiva, o Direito deve ser compreendido no conjunto das práticas sociais 

que o determinam. Os novos direitos são, assim, engendrados consensualmente, tendo em 

vista aquilo que os atores sociais consideram política e socialmente relevantes e justos. O 

pluralismo jurídico comunitário-participativo está comprometido com a participação dos 

sujeitos, a efetiva satisfação das necessidades humanas e com o processo democrático, 

participativo, descentralizador e emancipatório. 

d) Nesse contexto, a fonte legitimadora do Direito deve estar na sociedade civil, 

compreendida como o novo espaço público de efetivação da pluralidade democrática. 

Essa esfera pública emergente está pautada em novos procedimentos de prática política, 

projetando novos atores sociais como fonte de legitimação e afirmação dos novos direitos. 

e) O caráter difuso dos problemas ambientais, que atingem toda a coletividade, faz surgir 

atores sociais que passaram a reivindicar o reconhecimento e a efetividade de um novo 

Direito que escapa da lógica operacional da ciência jurídica tradicional, especialmente no 

que tange à intrínseca necessidade de participação social na gestão ambiental para 

assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia 

qualidade de vida. É nesse contexto que surge o Direito Ambiental. 

f) Por outro lado, a atual epistemologia de constituição do mundo produz sujeitos 

marginalizados, subalternizados, excluídos da cultura estabelecida e dominante. Esses 

sujeitos passam a ter as suas referências culturais vistas como uma subcultura, 

inferiorizada. Sob a perspectiva dos novos direitos, é necessário resgatar e ressignificar 
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os grupos subalternizados, especialmente a partir da valorização das suas referências 

culturais no contexto brasileiro. A cultura  e o patrimônio cultural  devem ser vistos sob 

uma perspectiva pluralista, enquanto elementos representativos da identidade, da 

memória e da ação dos diversos grupos formadores da comunidade brasileira. 

g) Juridicamente, a tutela do patrimônio cultural exige conceitos e instrumentos jurídicos 

próprios e autônomos ao Direito Ambiental, por meio do subsistema jurídico do Direito 

do Patrimônio Cultural. 

h) Enquanto o Direito do Patrimônio Cultural pauta-se pela identificação do valor ou não 

valor cultural do bem, o Direito Ambiental preocupa-se com o equilíbrio e o desequilíbrio 

ecológico. O Direito Ambiental se presta a tutelar a vida, enquanto o patrimônio cultural 

se relaciona com a qualidade de vida.  

i) Enquanto os bens naturais são invaloráveis, a ideia de valor é inerente aos bens 

culturais, em que se pressupõe os sujeitos para os quais essas referências fazem sentido. 

Para os bens naturais, pressupõe a sua permanência. Já para os bens culturais, a 

dinamicidade lhes é inerente. 

j) A corrente majoritária, que defende que o Direito Ambiental está apto a tutelar o 

patrimônio cultural justifica essa tutela a partir da Política Nacional de Meio Ambiente e 

da Convenção de Paris para a Proteção do Patrimônio Cultural e Natural. Entretanto, sob 

a perspectiva desse trabalho, essa concepção indistinta é inadequada, pois, quando a 

Política Nacional do Meio Ambiente conceitua meio ambiente enquanto “o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas”, o que ela busca é tutelar aspectos 

ecológicos, ou seja, a sobrevivência física dos membros de uma comunidade, atual e 

vindoura. Já quando a Convenção de Paris trata do meio ambiente, ela o faz a partir 

daqueles elementos que são de valor excepcional, estético, científico. Ou seja, trata-se do 

meio ambiente enquanto aspecto secundário, apenas daquele ao qual o ser humano atribui 

o valor de bem significativo. 

k) Há impropriedades na transposição de métodos e conceitos da avaliação de impacto 

ambiental para se avaliar impactos ao patrimônio cultural. Assim, frequentemente, a 

aplicação de metodologias de avaliação de impacto ambiental a bens culturais produz 

resultados insatisfatórios, uma vez que esses exigem metodologias e conceitos próprios. 

l) O patrimônio cultural, atualmente, já dispõe de autonomia legislativa, didático-

doutrinária e de gestão, sendo ainda deficitária a sua autonomia jurídico-científica. Esse 

déficit pode estar atrelado à tutela conjunta da matéria no âmbito do Direito Ambiental. 



128 
 

m) No que tange à avaliação de impactos, percebe-se que a Política Nacional do Meio 

Ambiente, as Resoluções Conama e demais normas que regem o assunto não incorporam 

os aspectos culturais, apresentando normativamente uma noção de meio ambiente adstrita 

aos bens naturais. 

n) Essa carência normativa é refletida na prática da avaliação de impactos, uma vez que 

se priorizam aspectos naturais em detrimento dos culturais, como se verifica nos Termos 

de Referência dos estudos ambientais; nos conceitos de delimitação de área de estudo, 

que atualmente se pautam principalmente na “bacia hidrográfica” a qual o 

empreendimento se desenvolve; nos analistas ambientais, que possuem majoritariamente 

formação voltada às ciências naturais; na abordagem quantitativa dos estudos, que não 

podem simplesmente serem transpostas aos bens culturais e; sobretudo, na ausência de 

participação popular na avaliação dos impactos culturais, uma vez que a avaliação é feita 

e discutida, na sua maioria, entre o empreendedor e o Poder Público.  

o) Ao se tratar de bens culturais, a participação popular torna-se ainda mais fundamental, 

uma vez que o patrimônio está vinculado aos sujeitos aos quais as suas referências fazem 

sentido. 

p) A definição dos elementos do patrimônio cultural a ser analisados em uma avaliação 

de impacto cultural deve ser eleito caso a caso, em conjunto e com a participação ativa da 

comunidade afetada pelo projeto a ser implantado. Só assim será possível identificar quais 

são os elementos culturais relevantes para aquela coletividade. 

q) Não se deve ignorar a contribuição trazida pela ciência, pelos órgãos de proteção do 

patrimônio cultural em âmbito internacional, federal, estadual ou municipal. Entretanto, 

e, principalmente, para que sejam identificados os impactos culturais do empreendimento 

em bens culturais ainda não acautelados pelos instrumentos jurídicos de proteção cultural 

como o tombamento ou o registro, é mister a participação da comunidade na identificação 

daquilo que ela considera como patrimônio cultural. 

r) A avaliação de impacto cultural deve servir como subsídio para a tomada de decisão 

prévia sobre a instalação de um empreendimento ou obra, ou até mesmo para a definição 

de políticas públicas. A comunidade afetada por esse projeto poderá, além de participar 

da construção da identificação dos impactos, propor alternativas para o evitamento ou a 

mitigação dos impactos identificados. 

s) A avaliação de impacto cultural, enquanto instrumento de preservação e promoção do 

patrimônio cultural, deve fornecer aos gestores públicos e tomadores de decisão uma 

gama de informações sobre os impactos dos empreendimentos públicos ou privados. 
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t) Por fim, a avaliação de impacto cultural deve possuir uma abordagem multidisciplinar, 

sistêmica e de natureza preventiva, na qual devem conter o diagnóstico atual do 

patrimônio cultural da comunidade; a identificação dos possíveis impactos culturais 

causados pelo empreendimento; as propostas para evitar, reduzir ou compensar os 

impactos identificados; a elaboração de um estudo de impacto cultural e um relatório 

sobre essa questão, com a sistematização das etapas acima propostas para auxiliar na 

tomada de decisões; a tomada de decisão; o monitoramento, a fiscalização e a 

implementação das propostas e ferramentas para divulgação da avaliação. 

u) Dada à importância do assunto, torna-se necessário o aperfeiçoamento da avaliação de 

impacto cultural em âmbito jurídico. Importante, pois, que se estabeleçam um processo 

administrativo para a análise dos estudos e normas de direito material, como ferramentas 

e condições para a tomada de decisão para possibilitar a preservação e a promoção da 

diversidade cultural e dos valores da comunidade.  

v) A continuidade da pesquisa poderá se dar mediante o desenvolvimento de 

metodologias para se operacionalizar aquilo que foi aqui proposto. Em especial: Qual 

seria o órgão competente para avaliar impactos culturais? Como fazer a interrelação da 

avaliação de impactos culturais com a avaliação de impactos ambientais? Como mensurar 

a participação popular na avaliação de impactos culturais? Como responsabilizar 

empreendedores, profissionais e o Poder Público por eventuais danos causados ao 

patrimônio cultural em decorrência de eventual ação ou omissão na avaliação de 

impactos? 
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