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SUZANNA SAMPAIO
Uma personalidade marcante, que não passava desapercebida.
Se empenhou com muita garra na defesa do Patrimônio Cultural do Brasil.
Colaborou para a visibilidade internacional do nosso país e contribuiu para a maior projeção e
integração dos seus especialistas técnicos para além das nossas fronteiras.
Não se furtava a colaborar quando chamada.
Promoveu encontros e seminários escreveu sobre e geriu a questão desta temática tão árdua.
Sua ausência deixa a lacuna de, com seu jeito peculiar, ser o eterno recordador da necessidade
de insistir, insistir e insistir, em prol do que se acredita.
Nesse sentido, você foi uma das responsáveis para que eu continuasse a me embrenhar nesta
trajetória ICOMOS
Obrigada, Suzanna.
Betina Adams em agosto de 2016

MANIFESTAÇÕES DE PESAR
Por ocasião do falecimento de Suzanna do Amaral Cruz Sampaio, o ICOMOS–Brasil recebeu
manifestações de pesar do mundo todo, dos diversos comitês nacionais e científicos, bem como de
personalidades da área do patrimônio que conheceram e conviveram com ela.
Dentre as inúmeras manifestações, destacamos o texto de Gustavo Araoz, Presidente do
ICOMOS:
I write this short personal homage to Suzanna Sampaio in Spanish because that is the only way
she would have wanted it.
******************************
Me enteré de la muerte de la muy querida Suzanna Sampaio estando en Pekín sin ningún
acceso al Internet a través de una llamada telefónica de Pancho López. Desde entonces me he
demorado en expresarme sobre su desaparición por necesitar algún tiempo para reflejar sobre
esta enorme pérdida

No quiero repetir los muchos elogios bien merecidos que ya han sido expresados por muchos, y
en especial el excelente resumen circulado por Ernesto Becerril. Desde sus múltiples puestos y
cargos Suzanna fue una ardiente y valiente defensora de los principios del ICOMOS para la
conservación del patrimonio cultural. Fue defensora de la universalidad del ICOMOS y de
todas las mejoras por su mejor funcionamiento interno. A través de esa marcha, cosechó amigos
y admiradores a todo lo largo del planeta.
A nivel mas personal, para aquellos de nosotros los que tuvimos la dicha de saberla una amiga
sincera, nos deja un legado de memorias inolvidables y de un ICOMOS que fue fortalecido
mediante su pasión y sus esfuerzos.
Conocí a Suzanna y su familia harán unos 20 años cuando me invito a su casa en São Paulo
estando yo dictando una serie de charlas en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
USP. Para ese entonces ni ella ni yo ocupábamos cargos en el ICOMOS y simplemente
soñábamos en como podríamos fortalecerlo.
A partir de entonces construimos una preciosa relación de cariño y cooperación. Coincidimos
en Bulgaria que fe su primera Asamblea General y mi segunda. Luego, sus generosas
contribuciones e inteligente participación en el Comité Ejecutivo, se grabaron indeleblemente
entre los que tuvimos la fortuna de estar con ella, debido a su carismática personalidad, y al
gran sentido del humor y del apasionado drama con que expresaba seriamente sus convicciones.
Nos vimos por última vez en el 2010 en la reunión del comité de patrimonio mundial en
Brasilia. Desde ese último encuentro nos manteníamos en contacto con llamadas periódicas de
teléfono donde me contaba de su vida, se interesaba por el bienestar del ICOMOS y me
brindaba sabios consejos.
Su muerte nos entristece, pero tenemos el consuelo de su legado y de saber que vivió un vida a
plenitud que compartimos con alegría.

NOTÍCIAS E INFORMES
AS “RECOMENDAÇÕES DE SÃO PAULO”
As Cartas Patrimoniais têm sido o instrumento principal para divulgação das
doutrinas ligadas á conservação do patrimônio cultural em praticamente todas as
regiões do mundo. Foram extremamente importante anos atrás quando as teorias e as
discussões sobre a conservação patrimonial ainda eram realizadas por poucos grupos
de especialistas. Hoje assumem o papel de sintetizar e apresentar de forma simples e
clara o estado da arte da conservação especialmente no que se refere ao campo da ação
e da intervenção sobre os objetos patrimoniais.
Uma das novas faces das Cartas Patrimoniais e a aceitação da diversidade dos
contextos onde a ação da conservação se desenrola. Assim, cartas são produzidas para
gerar princípios e recomendações aplicáveis a contextos geográficos e temas
específicos.
O Brasil produziu cartas importantes para o nosso país e para a comunidade
internacional, basta lembrar a Carta de Petrópolis de 19XX. As circunstâncias
econômica, política, social, cultural e ambiental do Brasil mudaram bastante desde o
lançamento da Carta de Petrópolis especialmente devido a experiência com a
conservação de áreas urbanas patrimoniais, como por exemplo dos centros históricos.
A Diretoria do Icomos/BR avaliou que seria importante elaborar um novo documento
que indicasse recomendações de ação em áreas urbanas patrimoniais em nosso país
que refletisse o conhecimento acumulado nesses últimos 25/30 anos e, por isso vem
apresentar uma proposta preliminar de uma nova carta: as "Recomendações de São
Paulo".
O texto preliminar da "Recomendações" foi fruto de uma ideia formulada pela Diretora
da professora Nádia Somehk e apresentada ao Icomos/BR. Constituiu-se um grupo
pioneiro de membros da diretoria do Icomos/Br liderados pelo professor Flavio
Carsalade, que trabalhou durante quase um ano. Esse grupo finalizou a proposta
preliminar das "Recomendações" que foram apresentadas por ocasião da Semana do
Patrimônio de São Paulo entre os dias 23 e 27 de agosto de 2016 na cidade de São
Paulo.
O Icomos/BR vem agora propor aos seus associados e especialistas interessados na
conservação do patrimônio cultural o debate e o aperfeiçoamento do texto inicial das
"Recomendações de São Paulo".
A proposta para a formulação do texto final é a seguinte:
·

Realização de discussões e formulação de propostas de modificação do texto
inicial das "Recomendações. As discussões seriam realizadas em pequenos e

curtos seminários regionais liderados por membros do Icomos/BR (período: de
setembro a dezembro de 2016);
·

Encaminhamento das propostas de reformulação à Direção do Icomos/BR
(período: janeiro de 2017);

·

Análise e sistematização das propostas a ser realizada por grupo indicado pela
diretoria do Icomos/BR liderados pelo professor Flávio Carsalade (período:
fevereiro a abril de 2017);

·

Encaminhamento do texto das recomendações aos associados do Icomos/BR e a
associações técnico/profissionais para recebimento de contribuições finais
(período abril a junho de 2017);

·

Apresentação, discussão e finalização do texto final durante o Seminário
Nacional que o Icomos/BR irá realizar no segundo semestre de 2017.

A Direção do Icomos/BR pede que os associados interessados em realizarem as
discussões regionais informem os detalhes organizativos do evento.
A seguir o texto da proposta preliminar das "Recomendações de São Paulo".

RECOMENDAÇÕES DE SÃO PAULO (Proposta Preliminar no. 1)
Os técnicos, especialistas e estudiosos do campo do Patrimônio Cultural reunidos em
São Paulo entre 23 e 27 de agosto de 2016, por ocasião da Semana do Patrimônio de São
Paulo, apresentam à sociedade e às autoridades brasileiras a seguinte proposta
preliminar da carta de recomendações quanto a conceitos, critérios e práticas referentes
à abordagem e gestão do Patrimônio Cultural do país e como contribuição para a
consolidação de um Sistema Nacional de Patrimônio Cultural.
A- Princípios
Considerando que o legado patrimonial não se restringe apenas aos monumentos e
excepcionalidades, mas passa a constituir um sistema de bens referenciais para a
identidade e orientação de povos e comunidades, por isso se constituindo não apenas como
documento do passado, mas importante instrumento para o presente e o futuro;
Considerando que a acentuada urbanização mundial tem colocado a questão patrimonial
no centro das discussões sobre desenvolvimento sustentável e que este se apresenta além
da mera preservação físico/ material para sua coexistência com temas convergentes tais
como a qualidade de vida, a justiça social, o direito às cidades, a terra urbana, o acesso a
bens e serviços, bem como a possibilidade de escolher um estilo de coexistência satisfatório,
pleno e agradável, fazendo com e que o patrimônio não se apresente como um “fardo de
memórias, mas um ativo para o desenvolvimento” (Walter Rossa);
Considerando que o Patrimônio Cultural é uma riqueza comum não renovável e
socialmente produzida, não se apresentando apenas como um ativo econômico ou um

objeto de estudos de especialistas, e que, por sua função social, deve ser compartilhado e
gerido de forma ampla e democrática;
Considerando e reconhecendo a diversidade cultural como riqueza a ser compartilhada,
levando isto a uma necessária superação de padrões, gostos e métodos além daqueles
definidos pelos estratos de maior poder econômico e político;
Considerando que as cidades, como as culturas, não são nem isoladas nem estáticas, mas
que elas se encontram em uma dinâmica complexa de interação e transformação;
Considerando que a realidade urbana se apresenta de forma sistêmica, coesa e integrada e
que a compartimentação, categorização e separação de bens e ações em compartimentos
estanques não tem funcionado como paradigma adequado à gestão patrimonial;
Apresentamos o seguinte arcabouço conceitual seguido da identificação de sua aplicação
na gestão patrimonial.
B- Base conceitual
1.
Significância do bem cultural como superação das dicotomias entre bem e
sociedade
1.1.
O Conceito de significância deve se referir àquele estabelecido nas premissas da
Carta de Burra, ali definida como “o valor estético, histórico, científico, social ou espiritual
para as gerações passadas, presentes e futuras” que se apresentam incorporados “no sítio,
na estrutura, na ambiência, nos usos, nas associações, nos registros, e se relacionam com os
sítios e objetos” (Art. 1. Carta de Burra. ICOMOS Austrália 1999)
1.2.
O bem protegido deve ser compreendido em sua significância cultural ampla
(social, estética, arqueológica, histórica, dentre outras) e em sua significância, abrangendo,
portanto, as suas dimensões material e imaterial;
1.3.
O Patrimônio Cultural é formado por um conjunto de bens materiais e imateriais
que se constituem em um legado que se quer transmitir de maneira a permitir a
continuidade histórico-cultural dos agrupamentos humanos, materializado através de
evidências visíveis investidas de significação, a qual não se constitui em fonte única,
recebendo diferentes atribuições pelos sujeitos com interesses e visões diversas, a partir de
um reconhecimento comum e de acordos compartilhados;
2.

Visão sistêmica e abrangente do patrimônio cultural

2.1.
O bem cultural deve ser compreendido na sua condição de interdependência com
contextos físico-culturais que se articulam de forma sistêmica e ancorados em uma
realidade plena de impactos do desenvolvimento;
2.2.
O patrimônio cultural não deve se separar das dimensões social e ambiental, não
devendo se apresentar como fator de exclusão social ou de privilégio de interesses
econômicos e políticos que muitas vezes dele se utilizam como fonte de privilégio;
2.3.
O campo patrimonial deve superar a prática corrente de critérios de seleção e
atribuição de valor fundados na tradição da monumentalidade e da excepcionalidade e
ampliar o seu leque de bens culturais considerando bens materiais, móveis e imóveis,
documentos arqueológicos, sítios, conjuntos urbanos, áreas naturais, jardins e parques,
arquitetura, acervos documentais e artísticos, manifestações sociais e modos de fazer,
atividades tradicionais, paisagem cultural, dentre outros, evitando no entanto que estes
sejam abordados de maneira estanque ou desintegrada da realidade em que se inserem,

superando a categorização como método exclusivo de classificação e trato dos bens
patrimoniais, sempre atento à compreensão da historicidade de todas as partes dos
assentamentos urbanos e de todos os grupos sociais;
3.

Reconhecimento do fluxo da vida e das transformações que ela acarreta

Uma vez que a cultura é dinâmica e não se congela no tempo é mister reconhecer que
também o patrimônio se transforma na medida em que é vivido, praticado e apoderado,
constituindo-se em verdadeiro patrimônio vivo, o que se opõe à ideia tradicional de
museificação, resultando com que as manifestações culturais estejam inseridas no cotidiano
e memórias, matérias e materiais capazes de transmitir e fazer sentir experiências,
evidenciando-se que “o que se quer proteger” é algo que se transforma e que deve ser
amparado por instrumentos de gestão da mudança;
4.
Necessidade de adoção de uma matriz múltipla e complexa de valores que resultem
em soluções também múltiplas e apropriadas quanto aos critérios de preservação e
conservação, conforme definidos na Carta de Burra
4.1.
Considerando-se a diversidade da natureza dos bens culturais e reconhecendo-se o
processo de transformação a que eles estão submetidos, torna-se fundamental a ampliação
crítica e a adoção de critérios múltiplos e apropriados de proteção de parâmetros edilícios,
urbanísticos e ambientais, compreendendo-os dentro de diferentes temporalidades, sob
diferentes pontos de vista e suas diferentes especificidades;
4.2.
O campo patrimonial deve estar atento à eleição dos elementos que garantem a
unicidade e identidades locais, que embora superando o paradigma de seu congelamento,
preserve os assentamentos urbanos, buscando-se a manutenção do “espírito do lugar”,
considerado em suas diferentes manifestações ao longo do tempo;
4.3.
O patrimônio cultural deve se sustentar sobre o reconhecimento do momento
presente e do futuro (em termos de sua reversibilidade), de suas demandas e relações de
significância em interação com o legado cultural histórico e da necessária harmonia entre
estes dois momentos;
4.4.
O campo patrimonial deve buscar a clareza quanto ao entendimento do que se quer
proteger como forma de melhor produzir instrumentos de proteção adequando-o, com isto,
às suas precisas finalidades. A ideia ampliada de patrimônio cultural deve reconectar as
classificações e os instrumentos, repensando conceitos, tais como o privilégio ao
monumento, a busca ao excepcional e a espetacularização, o determinismo do poder
dominante e a separação entre bem material e imaterial;
4.5.
Uma visão crítica de critérios de conservação e preservação deve ser anteceder a
simples aplicação de instrumentos de proteção, constituindo-se, antes, em um sistema
integrado, através de redes, pesquisas, circulação de ideias, publicações, relações
interinstitucionais e multidisciplinares e de participação coletiva.
5.
Incorporação efetiva da participação e legitimação social, reconhecendo que os
valores patrimoniais não se assentam apenas na matéria, mas primordialmente no juízo
intersubjetivo:
5.1.
Torna-se importante reconhecer que o valor patrimonial de um bem não reside
apenas no objeto material, mas no significado que o sujeito atribui ao bem, o que implica
considerar a intersubjetividade, a significância múltipla e o tempo presente no trato do
patrimônio;

5.2.
A narrativa técnica-acadêmica ou de determinados grupos sociais não deve se
sobrepor aos saberes empíricos como se fossem verdades absolutas, negando os
conhecimentos tradicionais produzidos no cotidiano e na experiência local com o
patrimônio, em respeito à diversidade de narrativas, interpretações e sentidos atribuídos
aos patrimônios;
5.3.
Considerando que o patrimônio é resultado de uma ação eminentemente política,
dadas as disputas de significado e narrativas sobre os objetos e práticas sociais e sua
institucionalização, reforça-se a necessidade de participação e envolvimento dos indivíduos
e grupos sociais nas decisões patrimoniais e na elaboração de instrumentos de proteção e
desenvolvimento, de forma a criar real envolvimento em sua consecução, tornado os bens
culturais acessíveis a todos e fazendo predominar seu valor cultural e social sobre uma
eventual condição de mercadoria;
5.4.
Dada a natureza polissêmica do patrimônio cultural e das diferentes técnicas
necessárias para lidar com sua proteção e desenvolvimento, reforça-se a necessidade da
participação das comunidades científicas nacionais e internacionais, dentro de uma
perspectiva multidisciplinar;
5.5.
A acessibilidade aos bens culturais deve ser garantida tanto quanto à facilitação
pública para sua fruição quanto à superação de barreiras físicas.
6.

Inserção na dinâmica da vida e sustentabilidade

6.1.
O reconhecimento que os bens culturais estão inseridos em contextos físicoculturais diversos deve se constituir em fundamentos de abordagem que se apresentem de
forma sistêmica e trabalhados de forma a não se desligarem da sua realidade de impactos
de desenvolvimento socioeconômicos e culturais;
6.2.
A ação de proteção deve buscar alternativas para o financiamento da conservação
do espaço público e do privado, garantindo sua fruição para grupos sociais diversos, tendo
como norte a sua sustentabilidade ampla;
C- Aplicação da base conceitual – Gestão dos bens culturais
Os elementos apresentados a seguir não se constituem em uma lista fechada de
instrumentos e ferramentas, sendo, antes, um leque de exemplos e possibilidades a serem
acrescidos pela prática patrimonial que seja coerente com os princípios e conceitos antes
apresentados.
1. Quanto à sustentabilidade
1.1.

Diversificações de fontes de recursos para implantação de Políticas de Conservação;

1.2.

Caráter flexível e dinâmico dos planos de gestão, importância do monitoramento;

1.3.

Integração multidisciplinar e harmonia de gestão e intervenção;

1.4.
Integração com a agenda internacional de sustentabilidade e desenvolvimento
humano, incorporando objetivos mais amplos tais como a eficiência energética e a
acessibilidade na conservação
1.5.
Instituição de alternativas para o financiamento da conservação através, como por
exemplo a reconversão de edifícios para habitação com extratos de renda diversos;
1.6.
A partir da compreensão do que se quer proteger, definir o “como se proteger”
considerando a distinção entre ação e instrumentos; conhecimento e reconhecimento;

participação e envolvimento das comunidades; a integração de ações para superar
limitações;
1.7.

Diversificação de perfis sociais nas áreas conservadas.

2.

Quanto à participação social

2.1.
Estabelecimento de uma normatização não apenas baseada em acordos táticos
específicos com base em fundamentos éticos e princípios moralmente aceitáveis;
2.2.

Caráter participativo e democrático dos planos de gestão;

2.3.

Incentivo aos programas de educação patrimonial.

3.

Quanto às áreas urbanas

3.1.
Incorporação dos vetores de diversidade cultural, polifuncionalidade urbana,
dinâmica socioespacial, flexibilidade de gestão e a legitimação social como referências
metodológicas em detrimento à utilização de regras estritas e rígidas;
3.2.
As áreas de proteção patrimonial não devem ser consideradas de forma
descontextualizada ou desintegradas do restante das cidades onde se inserem e nem se
apresentarem como capítulo à parte nos instrumentos de planejamento e gestão urbana,
mas devem ser coesas com esses instrumentos e integradas às políticas de diversos níveis
de governo (local, estadual e federal);
3.3.
Não há cidades que possam ser intituladas de “históricas”, porque todas elas o são
e merecem ter suas identidades e seus legados preservados. Da mesma forma, a variável
“histórica” não é o único parâmetro que justifica a proteção e a conservação e nem apenas a
sua memória e identidade está localizada e restrita em alguns centros ou núcleos urbanos;
3.4.
Reconhecimento de áreas patrimoniais críticas nos tecidos urbanos que necessitam
de tratamento adequado, entendendo que, apesar de críticas, elas estão interligadas com a
vizinhança e o restante da cidade, o que também sugere a substituição do conceito de
“entorno” por sucessivas “zonas de amortecimento” e impacto;
3.5.
Resgate da importância de inserção de contribuições arquitetônicas e paisagísticas
contemporâneas de alta qualidade no centro histórico, a partir de estudos de ambiência dos
sítios urbanos, da proposta de novos usos para edifícios antigos e da harmonia entre o
novo e o antigo, da forma e do uso de ambientes edificados e de espaços livres dentro de
critérios de estabelecimento de limites de mudanças e continuidades;
3.6.
Compreensão da significância do bem por meio de ferramentas de planejamento
que deem conta de sua diversidade e da sua gestão, em contextos de pressão e mudança e
permanência;
3.7.
Todo grande projeto de transformação urbana deve contar com equipe
multidisciplinar específica para sua elaboração, implantação e gestão continuada;
3.8.
A compreensão dos processos sociais em um dado momento histórico é subsídio
indispensável para a condução de ações que transformam ou preservam territórios
3.9.
A consulta direta à população não pode ser dispensada nas tomadas de decisão
relativas à permanência ou à transformação de áreas urbanas; verticalização,
transformação, adensamento populacional ou construtivo não são processos antagônicos à
preservação;

3.10. O incentivo ao uso de vazios urbanos e de edificações desocupadas e subutilizadas,
com adoção de instrumentos urbanísticos apropriados, tais como aqueles descritos no
Estatuto das Cidades.
4.

Quanto aos órgãos patrimoniais:

4.1.
Os órgãos patrimoniais devem ser alvos de constante capacitação técnica e apoio
governamental;
4.2.
Necessária integração dos governos de diferentes níveis, alinhando as políticas
públicas de maneira concorrente e complementar tanto nos três níveis federativos, quanto,
em cada um deles, horizontalmente com outras secretarias ou ministérios;
4.3.
Promover a integração destes
desenvolvimento de políticas urbanas.
5.

órgãos

aos

demais

vinculados

com

o

Quanto ao desenvolvimento científico e da gestão:

5.1.
Os estudos patrimoniais devem incorporar e se integrar aos diferentes campos de
conhecimento humano, buscando ampliar seu horizonte e conexões, inclusive com os
saberes tradicionais e vernaculares, dentro de uma perspectiva multidisciplinar, superando
sua conexão estrita com a dimensão visual;
5.2.
A pesquisa científica e a administração pública devem considerar a necessidade de
desenvolvimento de ferramentas de gestão da transformação
6.

Quanto à Educação patrimonial:

6.1.
É papel da educação patrimonial desmistificar o patrimônio como sinônimo
exclusivo de valores de exceção, problematizar a concepção patrimonial como memória das
elites econômica, política, militar e religiosa;
6.2.
É preciso, antes de tudo, que a educação patrimonial comece no interior das
próprias instituições de tutela do patrimônio, de forma a incorpora-lo no cotidiano e nas
práticas dos órgãos de preservação,
6.3.
É preciso reconhecer a educação patrimonial como componente essencial e
transversal a todo processo de patrimonialização, estando presente desde o início, nos
estudos e pesquisas para a identificação e proteção, até o final, nas decisões sobre restauros
e intervenções;
6.4.
As práticas de educação patrimonial devem ser realizadas em constante
interlocução com as comunidades, já que a Constituição federal estabelece uma proteção
que deve ser compartilhada. Os projetos e ações não devem se impor aos lugares como
estratégias concebidas de cima para baixo. Devem partir e dialogas com as condições
existentes em cada lugar.

ICOMOS-BRASIL E IPHAN REFORÇAM PARCERIA

A retomada das discussões sobre chancela da Paisagem Cultural foi um dos assuntos
tratados no dia 28 de julho, entre o Presidente do Comitê Brasileiro do Conselho
Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos), Leonardo Castriota, e a presidente do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Kátia Bogéa.
Durante o encontro, Leonardo Castriota ainda entregou à dirigente do Instituto dois
dossiês sobre o estado de conservação dos Centros Históricos de Salvador e Olinda,
como contribuição do Icomos para a gestão dos patrimônios culturais. O presidente do
Icomos no Brasil também sugeriu a criação de um prêmio para melhores dissertações e
teses relacionadas à temática do Patrimônio Cultural.
A Reunião realizada na sede do Iphan, em Brasília, contou com a presença dos
diretores de Articulação e Fomento (DAF) Marcelo Brito e do Patrimônio Material
(Depam), Andrey Schlee.

INTEGRA DA CARTA DO ICOMOS-BRASIL ENTREGUE À
PRESIDENTE DO IPHAN
À Sra. Presidente do IPHAN,
Tendo em vista a importância que instrumentos de gestão do território construídos a
partir da paisagem têm ganhado em todo o mundo, do potencial protagonismo que o
Brasil pode desempenhar nesse tema e dos benefícios que isso pode trazer para o
desenvolvimento sustentável e a prática da cidadania tomados a partir da preservação
e valorização do patrimônio cultural, viemos solicitar a retomada dos estudos relativos
à chancela de paisagem cultural pelo IPHAN. Nos debates para sua construção e nos
documentos existentes, como a Carta de Bagé e a própria portaria 127 de 2009,
identificamos na chancela um instrumento genuinamente capaz de promover uma
visão integrada e integradora do patrimônio cultural que não pode ser desperdiçada.
Entendemos que as dificuldades conceituais e operacionais precisam voltar a ser
enfrentadas e que há, nesse momento, dentro do Iphan e na sociedade recursos
intelectuais para isso. Para além do título, a discussão sobre o potencial maior da
chancela, qual seja, a construção de um instrumento de gestão do território constituído
a partir da centralidade das referências culturais de dado local, discutido e executado
por um conjunto de agentes autóctones, precisa ser aprofundada pela Instituição e pela
sociedade. Seu potencial para permitir às agências de preservação do patrimônio ir
além de seu papel tradicional de órgãos tutelares e permitir à cultura adquirir um
aspecto central no desenvolvimento sustentável de territórios a partir das decisões dos
próprios habitantes e usuários é fundamental.
Ao mesmo tempo, a partir da candidatura e posterior inscrição na Lista de Patrimônio
Mundial da cidade do Rio de Janeiro, alguns avanços tem sido feitos, mas que
precisam urgentemente de consolidação e aprimoramento ao risco de se perder um
esforço importante já realizado. A inscrição de partes da cidade do Rio de Janeiro na
Lista de Patrimônio Mundial da Unesco significou uma vitória de setores menos
conservadores e uma maior abertura de temas para a Lista. Ao mesmo tempo,
representou também uma aposta, no sentido de que, por várias razões, trata-se de uma
inscrição única do ponto de vista das tipologias de paisagem cultural na Lista até o
momento e que, por isso mesmo, tem despertado bastante interesse e coloca luz e
protagonismo sobre a forma como Brasil irá lidar com isso.
Mais do que o título em si, todos os documentos apontam para que a grande inovação
da inscrição do Rio de Janeiro na Lista de Patrimônio Mundial seria a possibilidade de
construção de instrumentos de gestão compartilhada para esse sítio e seu espaço

metropolitano, no qual o estabelecimento de um Comitê Gestor da Paisagem
participativo e representativo de diferentes setores seria o principal elemento. Passados
quatro anos da inscrição, o Comitê ainda funciona de maneira precária e com
praticamente nenhuma visibilidade, sem sequer ter seus nomes oficializados por
portaria e pouca infraestrutura, com resultados aquém daquilo que pode representar
para o Brasil e o mundo.
Em função desses elementos, como órgão consultivo, o Icomos-Brasil, gostaria de
sugerir que os estudos para a implementação da Chancela da Paisagem Cultural
fossem retomados pela sua possível aplicação no Rio de Janeiro. A existência já de
estudos que podem ser retomados e, principalmente, de um comitê gestor composto
por diferentes setores da sociedade, pode facilitar aquele que é talvez um dos
principais desafios e condição fundamental para a construção da Chancela, segundo a
própria portaria 127 de 2009: o pacto entre agentes. No caso do Rio de Janeiro, esta
pactuação necessária, a partir de todo o trabalho para a inscrição e da própria formação
do comitê, já estaria em estado bastante avançado.
Da mesma forma, a promoção e oficialização da chancela da paisagem do Rio de
Janeiro podem corroborar esforços para que o Comitê Gestor tenha de fato sua
constituição efetivada e possa passar a atuar como pensado. Com isso, a visibilidade,
participação e a infraestrutura necessárias para que as ações do Comitê possam de fato
exercer o potencial inovador que representam poderiam ser alimentadas pela Chancela
da Paisagem Cultural. È necessário lembrar também que num momento de recursos
financeiros e institucionais escassos, reunir os dois esforços também pode contribuir
para maior eficiência e sinergia.
Entendemos que o Brasil e o Iphan podem desempenhar um protagonismo no
desenvolvimento de instrumentos de gestão relacionados à paisagem cultural, seja com
relação à Paisagem Cultural Urbana no âmbito do Patrimônio Mundial, seja com
relação à Chancela da Paisagem Cultural como gestão do território a partir de valores
nacionais. Ambos têm na cidade do Rio de Janeiro um laboratório já em andamento e
estado avançado que podem corroborar para o bom termo dessas iniciativas, é crucial
então que não percamos isso de vista.
Julho de 2016.
ICOMOS-BRASIL

EVENTOS
ABERTA A CHAMADA DE TRABALHOS PARA O
HABITAR 2016: HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSUTENTÁVEL
Este Seminário vai reunir em Belo Horizonte, entre os dias 23 e 25 de novembro, os
diversos agentes envolvidos com a temática da habitação – arquitetos, planejadores,
profissionais da área social, do direito, meio ambiente e movimentos populares, poder
público, organizações não governamentais, conselhos municipais de habitação e
desenvolvimento urbano, além de pesquisadores e estudantes da área. Em sua terceira
edição, este evento vai propiciar um espaço de discussão multidisciplinar envolvendo
questões teóricas e práticas no campo do habitar na cidade, discutindo-se também
neste ano os resultados do III HABITAT (2016), no qual haverá efetiva participação do
ICOMOS Internacional.
Temário:
Eixo 1 –-“A produção do habitar: políticas públicas” - O Estatuto da Cidade e seus
instrumentos, Operação Urbana como politica de produção, a assistência técnica, o
financiamento, a regularização fundiária, mobilização e controle social, etc.
Eixo 2 – “A produção do habitar: projeto e tecnologias” - Qualidade do habitar, conjuntos
habitacionais x condomínios, outras formas de morar, tecnologias tradicionais, etc.
Eixo 3 – “Viver a cidade” - O ambiente urbano, mobilidade urbana, acessibilidade,
informalidade, pertencimento, participação, etc.
Promoção: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Instituto de Arquitetos do
Brasil (IAB-MG), Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável (IEDS).
Datas importantes:
Envio de resumos: até 12 de outubro de 2016
Informe da seleção de resumos: até 23 de outubro de 2016
Envio dos trabalhos completos para publicação: até 04 de novembro de 2016
Informações: http://www.forumpatrimonio.com.br/paisagem2016/ ou 31.34098820.

Envie sua contribuição. A comunidade do Icomos /Brasil agradece.
Contatos para o Boletim: Prof. Silvio Mendes Zancheti (smzancheti@gmail.com)
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