


PATRIMÔNIO CULTURAL 

O patrimônio é o de Paraty, um dos dois 

únicos municípios do Brasil tombados pelo 

IPHAN em sua totalidade: o conjunto 

arquitetônico do Centro Histórico, com a 

paisagem em torno da Serra da Bocaina

com a Mata Atlântica preservada e 

protegida e a Baía da Ilha Grande, em 

diálogo com a cidade contemporânea que 

se desenvolveu tendo como principal 

atividade econômica o turismo .



PATRIMÔNIO IMATERIAL

Diálogo esse que se constata também na 

diversidade cultural que constitui seu 

patrimônio imaterial, entre as tradições, 

incluindo as urbanas como as festas, das 

quais a do Divino é registrada como 

Patrimônio Nacional, e as das comunidades 

tradicionais – caiçaras, quilombolas, 

indígenas – espalhadas pelo município, e a 

contemporaneidade dos eventos 

cosmopolitas como a FLIP, potencializando 

o desenvolvimento das cadeias produtivas 

da cultura. 



O patrimônio de Paraty encontra-se 

descrito no site do IPHAN na seção 

dedicada aos Conjuntos Urbanos 

Tombados (Cidades Históricas) 

conforme segue: 

“Em Paraty, houve diferentes 

tombamentos que abrangem a 

cidade e o município: o conjunto 

arquitetônico e paisagístico da 

cidade foi tombado pelo IPHAN,  em 

1958; o município de Paraty recebeu 

o título de Monumento Nacional, 

em 1966; e um novo tombamento 

incluiu o entorno do conjunto 

arquitetônico e paisagístico do 

município, em 1974. 

Neste conjunto, destacam-se seu 

valor excepcional, a extraordinária 

beleza natural, a originalidade da 

área do município, além da 

importância do papel histórico que 

Paraty representou como elemento 

de ligação entre as capitanias do Rio 

de Janeiro, São Paulo e Minas 

Gerais.”



RECONHECIMENTOS E TÍTULOS DE PARATY

Paraty  é reconhecida como a cidade de maior destaque no interior do

Estado do Rio de Janeiro pela sua diversidade cultural, eventos culturais e

áreas de preservação ambiental. 

1945 - Primeiro Tombamento Estadual

1958 - Tombamento edificações e seu conjunto

1966 - Monumento Nacional

1971 - Parque Nacional da Serra da Bocaina

1974 - Tombamento do Município

1983 - Área de Proteção Ambiental Cairuçu

1987 - Litoral Fluminense INEPAC – Governo do Estado do Rio de Janeiro

1990 - ESEC Tamoios

1992 - Reserva Ecológica da Juatinga – Governo do Estado do Rio de Janeiro

2008 - Designada pelo Ministério do Turismo como destino referência em Turismo Cultural

2013 - Festa do Divino Patrimônio Cultural do Brasil

2017 - Título Cidade Criativa da Unesco pela Gastronomia  



PARATY PATRIMÔNIO MUNDIAL  DA UNESCO

A riqueza cultural e excepcional beleza natural, faz de 

Paraty um lugar sem igual. É o que defende a candidatura do primeiro 

sítio misto brasileiro Patrimônio Mundial.

Inclusão na candidatura em dois dos critérios de Valor Universal 

Excepcional figurando na candidatura:

(v) ser um excelente exemplo de assentamento humano 

tradicional

(vi) estar direta ou tangivelmente associado a tradições vivas



A candidatura Paraty: Cultura e Biodiversidade trata de um 

território de 130 mil hectares, em que o centro histórico se cerca 

áreas de preservação ambiental: Parque Nacional da Serra da 

Bocaina; a APA Cairuçu, o Parque Estadual da Ilha Grande; a 

Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul; e a Reserva Ecológica 

Estadual da Juatinga



STATUS DA CANDITATURA

Paraty tenta desde do anos 80 o título de Patrimônio Mundial, no entanto, apenas 

em 2018 que a candidatura foi definitivamente aceita pela Unesco.

Esta é a única oportunidade de Paraty ser reconhecida como Patrimônio Mundial 

como Sito Misto, cultura e biodiversidade. De 1.092 bens inscritos da Lista 

do Patrimônio Mundial, apenas 38 são mistos. 

O resultado sairá em julho de 2019, se aprovado, esse sítio misto terá o 

reconhecimento como um patrimônio cultural e natural. 



CENTRO DE FORMAÇÃO E

ECONOMIA CRIATIVA



LOCALIZAÇÃO 



LOCALIZAÇÃO 



VISTA - a partir da avenida Roberto Silveira 



CENTRO DE FORMAÇÃO E ECONOMIA CRIATIVA

Centro de Formação e Economia Criativa – CEFEC um espaço inovador, contemporâneo e 

acolhedor, em que atividades de formação em diferentes áreas, durações e níveis (do iniciante 

ao profissionalizante) serão oferecidas, integrando-as entre si e com as voltadas à orientação 

vocacional e profissional, ao incentivo ao empreendedorismo, prevendo o uso colaborativo e o 

estímulo ao convívio, abrindo horizontes e perspectivas aos jovens, o seu principal público-alvo.

As áreas de atuação relacionam-se ao patrimônio cultural e natural de Paraty, e à sua proteção e 

promoção inscritas na realidade contemporânea da cidade, integrando-as também no âmbito 

da economia criativa, entendida como o potencial da cultura em gerar renda e favorecer o 

desenvolvimento sustentável.



O programa do projeto arquitetônico segue as percepções de especialistas em gestão 

cultural, em que: 

“a demanda da população é por espaços públicos amigáveis, cuja fluidez torne 

possível a sociabilidade, grau zero da experiência cultural” e

“a arquitetura já é parte do processo educativo”, 

bem como dos próprios jovens de Paraty em oficina de cocriação, indicando um 

espaço “dinâmico, flexível, conectado, sustentável, democrático, acessível, acolhedor e 

inspirador.”



ÁREAS DE ATUAÇÃO

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

artes e ofícios de conservação e restauro, e turismo de base comunitária;

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Gestão ambiental e agricultura ecológica. 

ARTESANATO

Em diferentes materiais e técnicas de matriz urbana e das comunidades 

tradicionais: caiçaras, quilombolas, indígenas;

GASTRONOMIA 

Em toda a sua cadeia produtiva (da produção dos ingredientes à mesa) e todos os 

seus aspectos (incluindo cozinha colaborativa favorecendo o empreendedorismo)

PRODUÇÃO E GESTÃO CULTURAL, DESIGN E COMUNICAÇÃO

Estágios e assistências nos festivais e em espetáculos e programações

da cidade à competência para produzi-los.

ARTES CÊNICAS 

Dança, teatro, circo, artes marciais e capoeira;



ÁREAS TRANSVERSAIS

SERVIÇOS CRIATIVOS DE APOIO 

Identidade visual, embalagem, comunicação, marketing e mídias

QUALIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DO PATRIMÔNIO IMATERIAL 

Identificação e registro da tradição possibilitando também sua renovação

GESTÃO EMPRESARIAL 

Modelos e plano de negócios, organização e gerência, planejamento 

estratégico – incluindo também um espaço de coworking e incubadora

de projetos e empresas.



OBJETO DO PROJETO:

CENTRO DE FORMAÇÃO E ECONOMIA CRIATIVA – CEFEC

O projeto enquadra-se no apoio a:

“novas edificações que sejam parte dos projetos integrados de 

revitalizações de cidades históricas (...) destinadas 

primordialmente a abrigar equipamentos voltados à dinamização 

cultural”

“investimentos complementares aos descritos acima, que visem a 

dinamização e divulgação do patrimônio cultural, tais como ações 

de capacitação e formação de mão de obra”, e “ações de 

educação cultural e patrimonial”



fases projeto status investimento fonte

Concepção, 

conceituação, e 

projeto 

arquitetônico 

concluído 300 mil

Prefeitura de 

Paraty

Comunitas

Construção Início – MAR 2019

Término – JAN 2020

4 milhões Prefeitura de 

Paraty

Governança e 

sustentabilidade

Em processo Em processo Em processo

Adequação dos 

espaços, 

aquisição de 

mobiliário e 

equipamentos

Em processo Em processo Em captação

Elaboração do 

conteúdo

Em processo Em processo Em captação

Operação Início 2020



CRISTINA MASEDA

SECRETÁRIA DE CULTURA 

crismaseda@gmail.com

24 999041084

24 33717412


