Região Centro-Oeste - Cuiabá MT

Esta região é um cenário de conjuntos urbanos que abrangem, em um extremo,
os legados dos bandeirantes do século XVIII e, no outro, o modernismo que
inspirou grandes mestres da arquitetura brasileira no planejamento e
construção de Brasília. Encontram-se no Centro-Oeste os dois conjuntos
urbanos que receberam o título de Patrimônio Cultural Mundial, concedido pela
Unesco, que são a cidades de Goiás (GO) e Brasília (DF). A memória da
colonização do Brasil Central e das disputas que aconteceram nas fronteiras
com outros países latino-americanos está gravada no patrimônio tombado pelo
Iphan no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul.

Registro dos Saberes - Modo de Fazer
as Bonecas Karajá (Rtixòkò)

O Livro de Registro dos Saberes, onde estão inscritos os bens culturais
imateriais, foi criado pelo Iphan para receber os registros de bens que reúnem

conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades. Os
Saberes são conhecimentos tradicionais associados a atividades desenvolvidas
por atores sociais reconhecidos como grandes conhecedores de técnicas, ofícios
e matérias-primas que identifiquem um grupo social ou uma localidade.
Geralmente, estão associados à produção de objetos e/ou prestação de serviços
que podem ter sentidos práticos ou rituais. Trata-se da apreensão dos saberes e
dos modos de fazer relacionados à cultura, memória e identidade de grupos
sociais.
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O que é ser brasileiro?
Ah, é torcer pelo Brasil na Copa do Mundo.
Eu acho que é gostar de praia e deitar na rede.
Pra mim, é samba e futebol.
E comer feijoada todos os sábados.
É mais a religiosidade do povo, essa mistura de umbanda com
catolicismo.
Como podemos perceber, são vários modos de ser brasileiro, não é?
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