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A TRAJETÓRIA DOS PORTOS MARÍTIMOS NO BRASIL E A 

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM VISTAS AO TRATAMENTO DO SEU 

PATRIMÔNIO DOCUMENTAL 

 

RESUMO 

 

O objetivo principal do projeto de pesquisa é identificar se os portos marítimos no 

Brasil têm ações de preservação do seu patrimônio documental. O público alvo da 

pesquisa são as unidades portuárias marítimas existentes no Brasil. Os resultados 

esperados da pesquisa são o tratamento documental aplicado pelos portos 

marítimos no Brasil, assim como, o cuidado com o patrimônio cultural dessas 

instituições. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem por objeto o estudo dos portos no Brasil com 

ênfase naqueles, num primeiro momento, que têm atuação marítima. Essa 

delimitação é pertinente tendo em vista a abrangência territorial do Brasil, tanto 

costeira como continental. Em uma consulta inicial constatou-se a existência de 43 

(quarenta e três) portos com atuação marítima, 19 (dezenove) portos fluviais, além 

dos portos secos que totalizam entre públicos e privados 60 (sessenta) unidades.  

Assim, o recorte deste projeto consiste em analisar as ações de preservação 

do patrimônio cultural e documental nos portos marítimos do Brasil. Tal proposta 

visa o entendimento das formas utilizadas pelas diferentes unidades gestoras dos 

portos no concerne ao gerenciamento do seu patrimônio cultural e documental. 

Neste contexto busca-se elencar os meios como são identificados os diferentes 

patrimônios no âmbito das instituições, sejam esses prédios, objetos e/ou 

documentos. 

O levantamento destas informações visa a elaboração de um mapeamento 

das ações relacionadas à identificação e ao tratamento dos diferentes tipos de 

patrimônio das instituições portuárias no âmbito brasileiro, e configura-se numa 

pesquisa inédita até o presente momento. 



O desenvolvimento do projeto justifica-se pela iniciativa de mapear a 

atuação das instituições portuárias no que diz respeito à identificação e ao 

desenvolvimento de ações de preservação do seu patrimônio cultural e documental. 

Essa iniciativa tem como propósito a identificação das formas de preservação 

desenvolvidas por estas unidades a fim de manter seus diferentes patrimônios. 

Nesse sentido, foi necessário levantar alguns dados essenciais para se chegar ao 

resultado esperado.  

Quanto à natureza da pesquisa será básica, que segundo Silva e Menezes 

(2001, p.20) este tipo de pesquisa ”gera conhecimentos novos úteis para o avanço 

da ciência sem aplicação prática prevista”. A mesma será desenvolvida num 

intervalo de tempo curto, logo a temporalidade é transversal. Já a origem dos dados 

será do tipo documental, visto que o material a ser pesquisado enquadra-se como 

fonte documental. Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa será descritiva, pois 

envolverá o uso de técnicas padronizadas, como questionário e observação 

sistemática. Sendo que a pesquisa do tipo descritiva, segundo Silva e Menezes 

(2001, p.21), “visa descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre as variáveis”.  

A mesma tem por objetivo a coleta de dados por meio da utilização de 

instrumentos de coleta de dados, neste caso o uso de formulários a serem 

encaminhados a cada uma das unidades portuárias identificadas como de atuação 

marítima, bem como a pesquisa documental a ser realizada nos websites das 

referidas instituições. 

 

1 AS CARTAS PATRIMONIAIS E SEUS CONTEXTOS: uma breve correlação 

com a legislação brasileira 

 

Antes de dar início a discussão sobre as Cartas Patrimoniais, é necessário 

compreender que a legislação brasileira ampara o patrimônio brasileiro desde 1937, 

quando então a Lei nº 378 cria o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, atualmente chamado de Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). Surgem, então, as primeiras preocupações a nível governamental 

quanto à preservação de bens materiais históricos e artísticos, sendo nesse caso 

nem um pouco específica quanto aos bens que deveriam ser tombados, 

conservados, restaurados e preservados.  



Com o passar do tempo, a legislação brasileira foi se aprimorando quanto à 

atualização de leis sobre patrimônio cultural brasileiro, sendo mais específica no que 

se refere aos direitos e deveres, além de incluir os bens imateriais, os quais também 

são considerados como patrimônios nacionais. Segundo Miranda (2006, p.257) “[...] 

a proteção do patrimônio cultural é uma obrigação imposta tanto ao Poder Público 

quanto à comunidade, por força do que dispõe a Constituição Federal [...].” O autor 

complementa que a Constituição Federal de 1988 trata a preservação do patrimônio 

cultural brasileiro como “um direito fundamental e difuso, não sendo juridicamente 

admissível qualquer lesão a tal bem jurídico.”  

A evolução da legislação brasileira, no que se refere ao assunto 

“preservação do patrimônio brasileiro”, não deixa de estar ligada a promulgação das 

Cartas Patrimoniais. Percebe-se essa relação em diversos momentos da coletânea 

de legislação patrimonial brasileira, como na última, no Decreto nº 5.753, de 12 de 

abril de 2006, o qual delega que a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial, adotada em Paris em 2003, seja apensada ao Decreto, assim 

como seja executada e cumprida. Nesse sentido, as Cartas Patrimoniais, por se 

tratarem de convenções e delegações internacionais auxiliam no desenvolvimento e 

complementação da legislação brasileira sobre preservação do patrimônio nacional. 

Porém, essa inclusão de outros bens que não o edificado, ainda está muito 

recente e precisa de melhorias. As Cartas Patrimoniais são promulgadas pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em 

congressos com o intuito de padronizar políticas de patrimonialização e valorização 

de bens materiais e, recentemente, imateriais. Sendo, segundo Choay (2006, p.223) 

“a noção de valorização, implícita na designação do instrumento jurídico que é o 

‘plano de proteção e de valorização’, rivaliza com a da proteção e a põe a serviço de 

um conceito que serve para tudo – o de desenvolvimento.” Nesse sentido, as 

discussões em torno do termo e utilização da patrimonialização têm sido constantes, 

no entanto, estão mais voltadas para a patrimonialização edificada. 

A primeira Carta Patrimonial foi promulgada em 1931, em Atenas, em uma 

conferência sediada pela UNESCO. O evento teve participação de diversos 

estudiosos europeus que trabalhavam com o tema, como historiadores da arte, 

arquitetos, museólogos, entre outros. A carta prevê basicamente a proteção aos 

monumentos edificados no que concerne ao caráter histórico ou artístico. E o 

desenvolvimento e debate sobre o assunto continua por um longo período, até que 



nas Normas de Quito, em 1967, a carta prevê, além dos monumentos edificados, 

inclui os lugares de interesse histórico. Desde então, a UNESCO e demais órgãos 

interessados, como o Conselho Internacional de Museus (ICOM) vêm promovendo 

conferências para definir e recomendar medidas de conservação e preservação de 

monumentos, sendo uma forma de defender o patrimônio nacional de cada país 

participante. Nesse sentido, pode-se presumir que as Cartas Patrimoniais auxiliam 

na construção e preservação da identidade nacional de um país. 

O Brasil teve sua primeira contribuição somente em 1970, durante o 1º 

Encontro dos Governadores de Estado, Secretários Estaduais da Área Cultural, 

Prefeitos de Municípios Interessados, Presidentes e Representantes de Instituições 

Culturais, durante o qual manifestaram apoio à proteção ao patrimônio histórico e 

artístico nacional, tal medida foi chamada de Compromisso de Brasília. Nessa carta 

há recomendações que abrangem desde a alteração de leis e órgãos até a defesa 

de acervos arquivísticos e acervos bibliográficos. 

Sendo assim, segundo Pelegrini (2009), 

 

Diante de tais transformações, as recomendações contidas nas cartas 
patrimoniais resultantes das conferências internacionais realizadas pela 
UNESCO, paulatinamente, absorvem novos preceitos para a avaliação e 
preservação dos bens culturais. Primeiro, porque expandiram a concepção 
de monumento e de cultura, segundo, porque redefiniram os critérios para a 
classificação dos bens a serem protegidos. (PELEGRINI, 2006, p.109) 

 

Dessa forma, vê-se claramente a expansão da preservação e conservação 

dos bens patrimoniais defendidos pelas Cartas Patrimoniais. Neste caso, pode-se 

inferir que acervos documentais, de um modo geral, possuem um caráter identitário, 

no momento em que ajudam a construir a memória de uma determinada sociedade 

ou nação. Por isso, neste caso, o acervo documental dos portos marítimos no Brasil 

pode ser enquadrado como um patrimônio a ser preservado, já que o mesmo 

registra fatos que ocorrem na sociedade e que, de certa forma, são determinantes 

na construção de uma identidade nacional.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir desse contexto, fica evidente a necessidade de realizar mais 

discussão sobre o assunto, pois o mesmo é inesgotável, visto que o conceito de 



patrimônio vem ganhando cada vez mais força diante da sociedade, não apenas no 

sentido de valorização, mas de identidade que um objeto material tem ligação com 

as pessoas. Por isso, o documento é considerado como uma forma de testemunho 

do fato que ocorreu, pois o mesmo registra o acontecimento e o atesta. Podendo 

dessa forma, ser considerado como um artefato de auxílio em casos de 

reconstrução da história: 

 

[...] testimonio se produzca y no permanezca en el silencio, lo que implica la 
existencia de un ‘otro’ que estimule el relato, el permiso tácito o expreso de 
lo que es posible o no decir, tanto para quien cuenta como para quien 
escucha, así como la cuestión de los usos e impactos de lo que se disse, el 
entorno em que se manifesta, tanto por lo que es narrado como por las 
apropriaciones y sentidos que distintos públicos pueden llegar a darle 
posteriormente. (JELIN apud GONZÁLEZ, 2012, p.875) 

 

Portanto, o patrimônio cultural pode ser entendido como o conjunto de bens, 

materiais ou imateriais, que são considerados elementos de valor para a identidade 

e cultura de um povo. Assim, a identificação dos elementos significativos para as 

instituições portuárias irá elencar elementos que podem vir a ser também 

identificados como patrimônio cultural do Brasil, na medida em que seriam 

considerados come elementos representativos da atuação destas instituições. 

Portanto, a relevância deste projeto consiste em possibilitar a construção desta 

narrativa, em que os elementos (materiais e imateriais) identificados pelas diferentes 

instituições portuárias estejam elencados e sejam divulgados para a sociedade por 

meio dos resultados da presente pesquisa. 
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