O PROJETO
A Exposição tem como objetivo apresentar a
diversidade cultural do povo brasileiro, revelada
através das múltiplas manifestações artísticas,
realizadas de Norte a Sul do país. Desde Maio
de 2014, o projeto percorre diferentes cidades
apresentando os bens registrados como
Patrimônio Imaterial pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) ao
longo dos últimos 20 anos.
O conteúdo é apresentado ao público através
de fotos, vídeos, objetos de museus, sons e um
rico acervo composto por peças de
colecionadores e artesãos. Tudo isso é exposto
numa cenografia festiva, que convida o público
para este mergulho cultural num Brasil vibrante
e múltiplo.

Os bens culturais imateriais estão registrados e
divididos em quatro categorias: saberes, formas
de expressão, celebrações e lugares

O projeto, iniciado no Rio de Janeiro em 2014,
teve grande aceitação de público e imprensa. As
temporadas seguintes nas cidades de Fortaleza,
Recife, Salvador, São Paulo e Brasília foram de
igual sucesso, atingindo um público total de
94.200 pessoas. As temporadas ocuparam
sempre os espaços da Caixa Cultural
A convite da APEX Brasil e do Ministério da
Cultura a exposição ocupou uma área de
destaque na Casa Brasil, espaço cujo objetivo
era promover o Brasil e nossa cultura durante o
período das Olimpíadas Rio 2016. Nesse evento
a exposição foi visitada por mais de 1milhão de
pessoas.

Em 2019-2020 foi realizada no Paço Imperial –
RJ, uma exposição conjunta entre os
patrimônios do Brasil e Portugal, resultando
numa mostra que celebrava a conexão cultural
entre os dois países, vista por mais de 13mil
pessoas.

Desde Fevereiro 2021 a exposição ocupa o Paço
do Frevo, em Recife.
A exposição visa promover as diversas formas
de expressão que dão sentido às manifestações
coletivas que compõem o universo cultural
popular brasileira.

PROJETO EDUCATIVO
Dentro das atividades da exposição está um
projeto educativo com foco em ampliar a
percepção de crianças e jovens sobre o universo
do patrimônio cultural. As atividades contemplam
transporte gratuito para alunos de escolas
públicas, produção de cartilhas educativas,
material didático para sensibilização de
professores, além de uma equipe de monitoria
preparada para realizar ações de interatividade
com o público visitante, principalmente
estudantes.

BENS REGISTRADOS
O Iphan tem hoje 48 bens registrados como
patrimônios culturais do Brasil. São eles:
-Ofício das paneleiras de Goiabeiras;
-Arte Kusiwa – pintura corporal e arte gráfica Wajãpi;
-Círio de Nossa Senhora de Nazaré;
-Samba de Roda do Recôncavo Baiano;
-Modo de fazer viola de cocho;
-Ofício das Baianas de Acarajé;
-Jongo do Sudeste;
-Cachoeira do Iauaretê – Lugar Sagrado dos Povos
dos Rios Uaupés e Papuri;
-Feira de Caruaru;
-Frevo;
-Tambor de Crioula do Maranhão;
-Roda e Ofício dos Mestres de Capoeira;
-Matrizes do Samba do Rio de Janeiro – partido alto,
samba enredo e samba de terreiro;
-Modo artesanal de fazer queijo de Minas;

-Modo de fazer renda Irlandesa (Sergipe);
-Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis
-Fandango Caiçara
-O toque dos Sinos de Minas Gerais
-Ofício de Sineiro;
-Ritual Yaokwa do povo Indígena Enawene Nawe;
-Sistema agrícola tradicional do Rio Negro;
-Festa de Sant’Ana de Caicó;
-Complexo Cultural do Bumba-Meu-Boi
-Saberes e práticas associados ao modo de fazer
bonecas do Karajá
- Rtixóró - expressão artística e cosmológica do
povo Karajá.
-Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim
-São Sebastião na Região do Marajó
- Festa do Divino Espírito Santo de Paraty
- Cajuína do Piauí
- Carimbó
-Maracatu Nação
-Maracatu Baque Solto
- Cavalo Marinho
- Tava – lugar de referência para o povo Guarani

Teatro Popular de bonecos do Nordeste
- Modo de fazer Cuias no Baixo Amazonas
-Festa de Santo Antônio de Barbalha
-Romaria de carros de boi da Festa do Divino Pai
Eterno de Trindade
-Coboclinho Pernambucano
- Feira de Campina Grande
-Tradições doceiras da região de Pelotas e Antiga
Pelotas – Morro Redondo, Ituruçu, Capão do Leão
e Arroio do Padre
-Literatura de Cordel
-Procissão do Senhor dos Passps de Santa
Catarina
-Sistema agrícola tradicional de comunidades
Quilombolas do Vale do Ribeira
-Complexo Cultural do Boi Bumbá do Médio
Amazonas e Parintins
-Marabaixo
-Bembé do Mercado
-

Imagens montagem
Fortaleza
Agosto 2014

Imagens Sala 3 – apresentação dos 30 bens culturais
registrados (fotos, objetos e vídeos)

Imagens montagem Recife
Abril 2015

Montagem Casa Brasil
Olimpíadas Rio 2016

Montagem exposição
celebrando o Patrimônio
Brasileiro e Português – Paço
Imperial – RJ – ano 2020

Informações Técnicas
Por já ter realizado 08 temporadas, o projeto de
montagem possibilita que a exposição ocupe
diferentes espaços, em diferentes formatos.
Destacamos:
- Área mínima ideal para montagem: 350/400m2 (a
exposição pode se ajustar a outros espaços
menores, indicando trajetos múltiplos
- Sistema de iluminação é flexível
- Tempo montagem: 06 dias/ Desmontagem: 03 dias
- Equipe básica em viagem (06 pessoas)
- Todo o acervo precisa ser exposto em espaço
climatizado, ou sem oscilação de temperatura
- A exposição já realizou montagens em espaços
tombados, e a cenografia é facilmente adaptada.
- O projeto tem propostas educativas que podem
ser desenvolvidas durante a temporada, que
incluem a produção e distribuição de cartilhas e
catálogos.
- Necessidade mínima de 02 monitores/educadores
para atender ao público durante a temporada
- A exposição conta com medidas de acessibilidade
para todos os públicos.

AGENDA
O projeto esteve em temporada no primeiro trimestre de
2020, mas interrompeu por conta da pandemia Covid 19.
A agenda da exposição sofreu um ajuste, se configurando
da seguinte maneira:
2021 - Retomada das atividades do Paço do Frevo Recife - Pernambuco
Temporada: Fevereiro a Agosto 2021
Expectativa de público: 22.000 pessoas
https://www.pacodofrevo.org.br
São Luis - Maranhão
Casa do Maranhão
Temporada: Dezembro 2021 a Março 2022
Expectativa de público: 12.000 pessoas
https://cultura.ma.gov.br/?page_id=995#.YJ7mhKhKiUk
Curitiba - Paraná
Museu Oscar Niemeyer
Temporada: Abril a Junho 2022
Visitação de terça a domingo
Expectativa de público: 18.000 pessoas
https://www.museuoscarniemeyer.org.br/home

Alguns vídeos sobre a exposição
Video institucional – temporada Fortaleza
https://www.youtube.com/watch?v=EuKTJJewe_0
Video institucional – temporada Brasília
https://www.youtube.com/watch?v=NrBvjdhcgF0
Video institucional – temporada Recife
https://www.youtube.com/watch?v=aKfPv50bSAY
Matéria exposição Jornal das 10 – GloboNews
https://www.youtube.com/watch?v=qAFy6tTotb8

Matéria exposição - SPTV
https://www.youtube.com/watch?v=uJl4wZfN-sA
Matéria exposição - Globonews Em Pauta
https://www.youtube.com/watch?v=4tTsPQlzT_k
Video institucional Casa Brasil – Olimpíadas Rio 2016
https://www.youtube.com/watch?v=9stpvuMejlA

Matéria exposição – DF TV
https://www.youtube.com/watch?v=4fpkjVKYolE&list=UUh
f2i1lqnA4fw-tydnn7IZA&index=38
Video institucional Patrimônio Imaterial Brasil - Portugal
https://www.youtube.com/watch?v=DVU-hDFx5oM

Proposta de
Patrocínio

A proposta da exposição “Patrimônio Imaterial Brasileiro – a celebração viva da cultura dos povos” para
2021/2022 apresenta 02 diferentes temporadas a serem realizadas em Museus/ espaços culturais de grande
relevância nacional.

Casa do Maranhão
Museu Oscar Niemeyer
O objetivo é dar visibilidade ao conjunto de 49 bens registrados como Patrimônios Culturais que revelam um
Brasil potente e múltiplo. O projeto traz para o visitante a informação de que patrimônio não é apenas aquilo
que herdamos, mas sobretudo o que valorizamos, é a representação do que somos.
É direito do cidadão de ter acesso à sua cultura e acreditamos que a valorização das tradições de diferentes
lugares e povos nos fortalece enquanto nação. Esse projeto mostra que o poder publico e a comunidade podem
estar mais próximos da promoção e proteção o patrimônio cultural.

A Comunicação
= A exposição contará com uma assessoria de comunicação especializada no mercado de artes visuais de em cada
um dos estados visitados, realizando um plano estratégico de lançamento e o acompanhamento da manutenção
das temporadas. O trabalho visa conseguir espaços na mídia tradicional, com relevância nos veículos de maior
circulação e audiência. Pautas e números exclusivos serão negociados diretamente com cada veículo para garantir
uma maior abrangência.
Em seu histórico de temporadas pelo Brasil, a exposição sempre teve grande destaque na imprensa,
principalmente televisiva.

Entre os apoios de mídia que os museus possuem podemos destacar:
Paço do Frevo – apoio de promoção do grupo Globo (TV e Jornais)//
Casa do Maranhão – Rede Mirante/ G1 //
MON – CG e Vogue

Estratégias de divulgação
A assessoria de comunicação será baseada em dois ganchos:
• As celebrações dos 20 anos da política brasileira de salvaguarda do patrimônio imaterial que é referência no
mundo – comemorado em 2020/2021.
• A diversidade da cultura brasileira e seu potencial de transversalidade, trazendo através do reconhecimento e
valorização destas manifestações, temas referentes à cidadania como: saúde, meio ambiente, resgate de

tradições, economia criativa, consumo e pluralidade cultural.
A exposição aproveitará esse movimento das lives e conteúdos online para dar visibilidade à manifestações culturais
através de conversas e apresentações com grupos, mestres e detentores de saberes que façam parte da cadeia
produtiva do patrimônio de norte a sul do país. Nossos canais nas redes sociais serão responsáveis por divulgar as
temporadas, mas também por criar um conteúdo próprio, espalhando esse material mundo afora, juntamente com a
marca das empresas envolvidas.

Entre as ações de mídia paga podemos destacar: anúncios em jornais e revistas (físicos e online), páginas de
internet, redes sociais (incluindo posts impulsionados), busdoor, outdoors etc. O plano de mídia paga prevê, em sua
totalidade, um investimento de cerca de R$ 70.000,00.

Acreditamos no potencial deste plano de mídia, atrelado às ações de comunicação e lançamento com geração de
mídia espontânea de âmbito regional e nacional. O público impactado por essas ações, durante as
temporadas propostas, deverá ser de cerca de 1milhão de pessoas.

Perfil de público
O perfil do público da exposição é diverso. Por se tratar de uma mostra festiva, que apresenta a cultura brasileira
de forma dinâmica e imersiva, podemos destacar todas as classes sociais (A, B, C, D) e faixas etárias. É um
programa para toda família. Classificação livre.
Os espaços que receberão a exposição são os centros culturais mais visitados de cada uma dessas cidades,
portanto podemos garantir uma ampla visitação, direcionadas a todo perfil de visitante.

Ações sociais
O projeto tem no seu escopo desdobramentos sociais que serão executados em cada uma das cidades. São eles:
• Um projeto educativo bastante relevante, onde ofereceremos, em cada cidade, 40 ônibus gratuitos para que
alunos da rede pública de ensino das áreas do entorno possam visitar a mostra, através de visitas guiadas
com educadores. Serão atendidas, em cada uma das cidades, cerca de 1.500 alunos.
• Além desta ação, a mostra também realizará oficinas com temas relacionados ao patrimônio cultural nacional
e local, aproximando a sociedade do tema. Esses eventos serão abertos ao público em geral. Serão 05 oficinas
em cada temporada. Essas ações impactarão cerca de 1.000 pessoas
• O projeto também distribuirá gratuitamente para visitantes, escolas públicas e bibliotecas da região 3.000
catálogos e 3.000 cartilhas educativas.

Investimento
O projeto está apto à captar recursos através da Lei Federal de Incentivo à cultura (enquadrado no artigo 18, que
prevê dedução de 100% de abatimento do IR em relação ao valor investido)
O valor aprovado é de R$ 998.129,00
COTA APRESENTA (02 cotas R$ 400.000,00 cada)
• Titulação da marca como “Apresenta”, por extenso, na parte superior, acompanhada da logomarca da empresa no rodapé
em todo o material gráfico e digital produzido pelo projeto, bem como em peças para mídia paga e também materiais
publicados como catálogo, folder e cartilha educativa.
• Citação do patrocinador no release do projeto.
• Citação do patrocinador em entrevistas concedidas pela equipe (curadores, artistas) para divulgação da exposição (Jornais,
revistas, rádios e programas de TV).
• Assinatura da empresa no painel de fachada do espaço cultural (quando houver) e no painel de abertura da exposição com
textos institucionais e ficha técnica do projeto.
• Cessão de um espaço de publicidade/ texto institucional da empresa patrocinadora em 01 página do catálogo da exposição.
• Utilização de imagens da exposição para divulgação institucional da empresa.
• Utilização da marca da empresa nos vídeos que compõem o material audiovisual da exposição. São 10 TVs com diversos
vídeos.
• Utilização de cartelas com a marca do patrocinador nas páginas da exposição nas redes sociais e canais virtuais com o
objetivo de promoção através de posts impulsionados e patrocinados;
• 10% da cota de catálogos da exposição (300 unidades).
• veiculação de até 05 Posts de agradecimento à empresa patrocinadora nas redes sociais da exposição com até 3 # de
campanhas digitais/ produtos desenvolvidos pela empresa
• Aplicação exclusiva da marca da empresa no uniforme da equipe de educadores que farão a mediação com o publico
durante todas as temporadas da exposição.

Destaques desta cota:
- A empresa que adquirir essa cota terá direito a um coquetel exclusivo para 150 convidados da empresa patrocinadora,
clientes, funcionários. Esse evento contará com uma apresentação artística de um grupo cultural pertencente à cadeia do
patrimônio cultural da cidade. A empresa deverá escolher uma das praças para realizar este evento.
- Será entregue à empresa 100 unidades de um kit promocional da exposição contendo o catálogo da mostra, uma ecobag e
alguns brindes/ peças de arte exclusivos pertencentes à um bem cultural presente na exposição.

COTA PATROCÍNIO (02 cotas de R$ 250.000,00 cada)
• Titulação “Patrocínio” em destaque na parte inferior do material gráfico e de divulgação, acompanhada da
logomarca em todo o material gráfico e digital produzido pelo projeto.
• Citação do patrocinador em entrevistas concedidas pela equipe (curadores, artistas) para divulgação da exposição
• Assinatura da empresa no painel de fachada do espaço cultural (quando houver) e no painel de abertura da
exposição com textos institucionais e ficha técnica do projeto.
• Utilização de imagens da exposição para divulgação institucional da empresa.
• Utilização de cartelas com a marca do patrocinador nas páginas da exposição nas redes sociais e canais virtuais
com o objetivo de promoção através de posts impulsionados e patrocinados;
• 50 catálogos da exposição;
• veiculação de até 02 Posts de agradecimento à empresa patrocinadora nas redes sociais da exposição
• Aplicação exclusiva da marca da empresa no uniforme da equipe de educadores que farão a mediação com o
publico durante todas as temporadas da exposição.

COTA CO-PATROCÍNIO (02 cotas de R$ 150.000,00 cada)
• Titulação “co-patrocínio” na parte inferior do material gráfico e de divulgação, acompanhada da logomarca em
todo o material gráfico e digital produzido pelo projeto.
• Utilização de imagens da exposição para divulgação institucional da empresa.
• Utilização de cartelas com a marca do patrocinador nas páginas da exposição nas redes sociais e canais virtuais
com o objetivo de promoção através de posts impulsionados e patrocinados;
• 20 catálogos da exposição;
• veiculação de até 01 Post de agradecimento à empresa patrocinadora nas redes sociais da exposição

Redes sociais do projeto
@LPARTECULTURAL
www.facebook.com/patrimonioimaterialbrasileiro

CONTATO
Luiz Prado
Coordenador de Produção
21-99924-4727/ 2113-9719
luizpraddo@gmail.com
Sobre a LP Arte
www.lparte.com.br
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