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RESUMO: O presente artigo propõe-se a investigar a demanda crescente da 
interdisciplinaridade nas práticas de preservação, tendo como foco as relações e 
aproximações da História e História da Arte Técnica com as intervenções de restauro de 
bens tombados. Buscando compreender as inclinações e discursos que influenciaram, para 
seu lento processo de apropriação pelos agentes do patrimônio nas práticas brasileiras. 
Para tanto, recorre-se as discussões bibliográficas levantadas por autores como Cristiane 
Gonçalves (2007), Marcia Chuva (2008, 2009), Maria Cecília Londres (2005) e outras 
iniciadas em minha dissertação de mestrado “História e intervenção em sítios urbanos 
tombados: a experiência de Vassouras/RJ, 1958 –2009” sobre o uso da pesquisa história na 
preservação de sítios urbanos tombados.  
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ABSTRACT: This academic article aims to investigate the growing demand for 
interdisciplinarity in conservation practices  by foccusing on the intercourses and approaches 
from History and History of Technical Arts to the restoration in listed buildings, seeking to 
understand the inclinations and speechs that influence the slow process of appropriation by 
patrimony agents in brazilian practice. For that, it based on bibliographic discussions and 
authors as Cristiane Gonçalves (2007), Marcia Chuva (2008, 2009), Maria Cecília Londres 
(2005) ond many others that were in my dissertation “História e intervenção em sítios 
urbanos tombados: a experiência de Vassouras/RJ, 1958 –2009” about the use of historical 
research in the conservation of listed urban sites. 
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Introdução 

O diálogo entre as ciências há muito vem sendo discutido como fator de crescimento 

e refino nas ações de preservação de bens culturais. Amplamente debatida em 

fóruns mundiais e recomendações internacionais ao longo de todo o século XX 

como, por exemplo, na Carta de Veneza em 1964 e posteriormente no Documento 

de Bolonha em 1999, a cooperação entre as ciências na preservação do patrimônio 

cultural estava inserida entre as propostas de diversos documentos. 

Nesse contexto interdisciplinar, a História e a História da Arte Técnica constituem um 

dos elementos dialógicos desse campo de poder, reclamados a oferecer subsídios 

na busca e constituição de critérios e soluções técnicas nas práticas de 
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conservação. Contribuindo também na medida em que agrega novos valores e 

olhares sobre o bem patrimonial, fornecendo informações de grande relevância, que 

possibilitem reconstituir e ao mesmo tempo dialogar com os diversos presentes 

históricos desse bem, proporcionando novas compreensões culturais, sociais, 

construtivas e técnicas. 

Contudo, seu processo de assimilação nas práticas preservacionistas brasileira tem 

se dado de forma lenta e ainda está em processo, por não ter sido totalmente 

assimilada como ciência auxiliar nas intervenções. Mesmo sendo prevista na 

Portaria n° 420 de 2010 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), como um dos elementos constituintes do projeto de restauro, a “pesquisa 

histórica” em alguns casos tem sido negligenciada, utilizada como elemento 

obrigatório ou meramente ilustrativo nas práticas de preservação. 

Compreender esse processo de assimilação recai na discussão de constituição do 

campo da ciência da conservação, seus entrelaçamentos e relações poder, tendo 

como base a sua crescente demanda pela transdiciplinaridade. Desse modo, esse 

artigo tem como objetivo principal investigar a demanda crescente da 

interdisciplinaridade nas práticas de preservação, tendo como foco as relações e 

aproximações da História e História da Arte Técnica com as intervenções de 

restauro de bens tombados nas práticas de preservação brasileira. Procurando 

identificar as inclinações e discursos que influenciaram seu lento processo de 

apropriação pelos agentes do patrimônio. Como método, optou-se pela análise dos 

discursos produzidos e disseminados nesse campo, tendo como eixo a atuação 

profissional do historiador e do arquiteto como agentes discursivos desse campo.  

Portanto, esse artigo está estruturado em dois tópicos, sendo o primeiro referente a 

interdisciplinaridade e aproximações da História como ciência auxiliar nas ações de 

preservação; e o segundo traz uma discussão sobre o lento processo de 

apropriação dessa disciplina nas práticas de preservação em solo brasileiro. 

Interdisciplinaridade da Ciência da Conservação, diálogos com a História.  

As ações de preservação visam registrar determinado período da história de um 

bem cultural, em quem valores estéticos, históricos e etnográficos são sobrepostos 
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como elementos definidores de critérios de seleção e intervenção. Busca-se 

salvaguardar um passado atualizado e resignificado, a partir de construções 

narrativas do presente, enunciadas a partir de discursos e práticas preservacionistas 

onde a dialética do esquecer/lembrar e do incluído/excluído constituem a tentativa 

da preservação de lembranças. 

Historicamente construídos e determinados pelas relações sociais, grupos e 

“sociedades do discurso” (FOUCAULT, 2006) que produzem, difundem e gestam os 

conceitos e práticas de preservação. Essas ações assumem os discursos e critérios 

de seu tempo, em que cada um desses valores foi posicionado de maneiras 

diferentes ou mesmo negligenciado.  

A história de um bem cultural - história do objeto, arte, técnica e das ações de 

preservação – também assume os discursos e critérios de seu tempo. Podendo 

adquirir nas ações de preservação, papéis diferentes a partir da valoração que lhe 

foi empregada, a qual pode ser atribuída função de veracidade, como sanção de 

verdade, constituindo assim novas narrativas desse bem cultural. Portanto, a análise 

de sua valoração em diversos momentos das práticas de preservação de bens 

culturais, aliada a demanda pela interdisciplinaridade, surge como um instrumento à 

compreensão de seu lento processo de apropriação nas práticas brasileiras. 

As recomendações e cartas internacionais nos dão alguns indícios para essa 

compreensão. A colaboração de diversas ciências nas ações de preservação há 

muito vem sendo discutida. Desde os primeiros congressos internacionais no século 

XX, visando estabelecer recomendações para a proteção do patrimônio cultural, 

havia a inserção de profissionais de diversas áreas. A Carta de Atenas de 1931 

inserida nesse contexto foi elaborada a partir do intercâmbio entre várias categorias, 

principalmente arquitetos e arqueólogos. Porém, essa cooperação só foi indicada 

como instrumento na preservação de bens culturais na Carta de Veneza em 1964. 

Seu art. 2° define a conservação e restauração como uma disciplina que reclama “a 

colaboração de todas as ciências e técnicas que possam contribuir para o estudo e a 

proteção do patrimônio monumental” (Carta de Veneza apud CURY, 2004, p. 92). E 

esta se caracteriza por uma ação excepcional de caráter científico precedida de 

estudos arqueológicos, históricos e artísticos de caráter científico, sendo 
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documentada e registrada e quando houvesse possibilidades, publicada e divulgada 

em meios científicos e acadêmicos.  

Deste modo, a Carta de Veneza traz à discussão o caráter científico da conservação 

e restauração com a colaboração de áreas de conhecimento diversas, entre elas a 

História, inclusa entre os estudos que deveriam preceder a intervenção. Ancorada 

nos conceitos e teorias apresentadas por Cesari Brandi e Paul Philippot nas 

décadas de 1950 e 1960 a Carta de Veneza está ligada à corrente historicista 

apresentada por esses autores (FRONER, 2001).  

Cesare Brandi, em Teoria do Restauro (1963), considera o significado histórico de 

uma obra prioritário ao valor estético, dando ênfase à necessidade de se preservar a 

instância histórica do bem, sua passagem no tempo compreendido entre a data em 

que “a obra foi criada e esse presente histórico [...] constituído de outros tantos 

presentes históricos que se tornaram passado, mas de cujo trânsito a obra poderá 

ter conservado os traços” (BRANDI, 2004, p. 33).  A história nesse contexto é 

concebida como testemunho, na qual o objeto-testemunho tem como valor principal 

a representatividade do passado em seus diversos presentes históricos. Conceito 

criticado ao longo da década de 1950 por cientistas como Renato Bonelli que 

atribuem a essa um excesso filológico (CARBONARA, 1996). 

Como síntese dessas discussões a Carta de Veneza traz o testemunho histórico 

como finalidade das ações de preservação. O Art. 11 denuncia esse caráter de 

testemunho histórico que as práticas de restauração deveriam obter, ressaltando 

que “as contribuições válidas de todas as épocas para a edificação do monumento 

devem ser respeitadas, visto que a unidade de estilo não é finalidade a alcançar no 

curso de uma restauração” (Carta de Veneza apud CURY, 2004, p. 93).  

Mesmo com críticas ao filologismo nas teorias de Brandi efetuadas por Bonelli 

(CARBONARA, 1996), o testemunho histórico como finalidade na ação de 

preservação continua presente nas discussões no início da década de 1970. A Carta 

de Restauro de 1972 retoma essa questão, incluindo a diversidade de fontes 

(bibliográficas, iconográficas e arquivísticas) como elementos que irão compor os 

dados históricos para intervenção em um bem arquitetônico. 
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A realização do projeto para a restauração de uma obra arquitetônica 
deverá ser precedida de um exaustivo estudo sobre o monumento, 
elaborado de diversos pontos de vista (que estabeleçam a análise de 
sua posição no contexto territorial ou no tecido urbano, dos aspectos 
tipológicos, das elevações e qualidades formais, dos sistemas e 
caracteres construtivos, etc), relativos à obra original, assim como 
aos eventuais acréscimos ou modificações. Parte integrante desse 
estudo serão pesquisas bibliográficas, iconográficas e arquivísticas, 
etc., para obter todos os dados históricos possíveis. (Carta de 
Restauro, 1972, p. 9, grifo nosso). 

Retomando a questão da colaboração das diversas ciências, essa carta também 

indica a colaboração das “eventuais pesquisas e análises realizadas com o auxílio 

da física, da química, da microbiologia e de outras ciências” (Carta de Restauro 

apud CURY, 2004, p. 150) nas ações de preservação de bens culturais. Nota-se que 

havia uma proposta interdisciplinar tendo como aporte o levantamento de dados 

históricos, mas não foi especificado qual profissional o realizaria. 

A interdisciplinaridade só foi citada em 1975 na Declaração de Amsterdã que 

conclamava uma prática de restauração arquitetônica integrada, mas nota-se que 

suas recomendações estavam pautadas nas ações de arquitetos urbanistas. 

Contudo, somente em 1999 no Documento de Bolonha foi definido o “cientista da 

conservação” com formação básica em ciências naturais e especializações em 

diversas áreas da conservação entre elas história. 

Cientista com um título em ciências naturais (física, química, biologia, 
geologia, etc.) ou em disciplinas científicas aplicadas, com 
conhecimentos adicionais em conservação (ética, história, valores 
culturais, tecnologias históricas, técnicas e práticas de conservação 
passadas e atuais, aspectos científicos específicos, etc.) que 
proporcionem a ele/ela contribuir para o estudo e a conservação do 
patrimônio cultural num grupo interdisciplinar. (Documento de 
Bolonha apud SOUZA, 2004, p. 41). 

Nota-se que a discussão sobre a interdisciplinaridade e inserção da história nas 

práticas de preservação vem sendo realizada ao longo do século XX. Mas ainda há 

um distanciamento entre teoria e prática nas ações de preservação brasileira, fator 

esse construído historicamente a partir dos discursos institucionalizados pelo órgão 

estatal IPHAN, tema do tópico a seguir. 

A História e a História da Arte, primícias nas práticas de preservação do 

patrimônio brasileiro. 
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O campo patrimonial brasileiro tornou-se paulatinamente um saber institucional, 

primeiro com a criação de instrumentos legais como o Decreto 22.928 de 12/7/1933 

e posteriormente, o Decreto-Lei 25/1937 – instituindo o tombamento, que prevê 

sanções e meios legais para a proteção desses bens. E, pela intervenção efetiva do 

Estado na criação de órgãos como: o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde 

Pública, em 1930, dentro do qual se inseriu a cultura; Inspetoria dos Monumentos 

Nacionais (1934); e a SPHAN (1937), sistematizando e produzindo os moldes das 

práticas preservacionistas brasileiras. Institucionalizado, construído e sistematizado 

nos discursos e nas práticas dos agentes do IPHAN teve, na produção e difusão 

desse saber, as bases para o seu desenvolvimento. 

Assim, alicerçado em álibis nacionalistas, os agentes do IPHAN naturalizaram 

práticas, procedimentos e consolidaram o conceito de patrimônio histórico e artístico 

nacional através de estratégias de homogeneização e integração de discursos e 

efeitos de verdade. A seleção de bens culturais, que representasse a história 

brasileira em sua “originalidade”, “singularidade” e recuada temporalmente, fez que 

se optasse por eleger um patrimônio com maior número de caracteres 

complementares, homogêneos, sem interferência de novos elementos e 

características que fugissem ao padrão considerado “puro” do estilo artístico do 

período selecionado. A busca por uma origem “pura” da nação e sua comprovação 

pela materialidade de “objeto-testemunhos” (CHUVA, 2009), institucionalizou a obra 

arquitetônica como patrimônio a ser preservado. 

Nesse contexto, os agentes do IPHAN construíram uma rede de distribuição e 

circulação de discursos, na qual criou-se a ideia de que somente a figura do 

arquiteto seria capaz de enunciá-los e do mesmo modo preservá-los. Segundo 

Márcia Chuva 

É curioso notar todo um léxico que vai se constituindo como um novo 
código, o qual, compartilhado por aqueles que se tornavam 
detentores de um discurso específico, autorizava-os a enunciá-lo. A 
partir do domínio desse código, enquadravam o patrimônio histórico 
e artístico nacional em tipos, dos quais a produção mineira do século 
XVIII servia de referência e parâmetro (CHUVA, 2009, p. 350).  

A partir das relações de poder estabelecidas por esse campo de saber, houve a 

formação de “uma área de atuação profissional específica na qual o arquiteto 
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assumiu o papel de ‘especialista’” (CHUVA, 2009, p. 45). Esses profissionais 

acreditavam que o trabalho do arquiteto situava-se entre a técnica, a arte e a história 

e somente um profissional com esse tipo de formação multifacetada seria capaz de 

preservar o patrimônio histórico e artístico nacional.  

Esse discurso institucionalizado se manteve aos longos das primeiras décadas do 

IPHAN. Pode-se considerar que três grandes grupos atuavam na preservação do 

patrimônio nesse órgão: arquitetos em grande parte na área técnica e nas regionais; 

museólogos, arqueólogos e antropólogos, que se estabeleceram na seleção e 

estudo de objeto próprio - museus e estudos da cultura popular; e historiadores e 

sociólogos que permaneceram nos espaços destinados a função narrativa: Conselho 

Consultivo na análise de processos de tombamento, e publicações na Revista do 

Patrimônio (CHUVA, 2008, p. 35). 

Deste modo, cabe-se a seguinte questão: qual o valor atribuído à pesquisa histórica 

no auxílio às obras de restauro, tendo como paralelo a permanência do historiador 

nas áreas de função narrativa? Afirmações como a do arquiteto Lúcio Costa em 

1949, nos dão indícios a essa questão. Segundo Lúcio Costa, ao historiador não era 

dada objetividade necessária às atividades de proteção do patrimônio por realizar 

“pesquisas laterais demoradas e absorventes com prejuízo dos informes simples e 

precisos que interessam à repartição” (COSTA apud MOTTA, 1998, p. 137). 

Indicando a utilização de “estudantes universitários em férias e a intelectuais de 

várias categorias necessitados de amparo” (COSTA apud MOTTA, 1998, p. 137) 

para o levantamento desses “informes simples”. Porém, nos parcos registros sobre 

essas pesquisas históricas realizadas como suporte às práticas de restaurações nas 

primeiras décadas de fundação o IPHAN, nota-se a existência de informações 

sumárias aportadas às fontes iconográficas, realizadas em grande parte pelos 

próprios arquitetos (GONÇALVES, 2007). Assim, a falta de dados detalhados nos 

relatórios de obras e os poucos registros de suas etapas repercutiu em uma 

ausência da memória histórica desse processo, na qual  

[...] são visíveis as lacunas, na documentação hoje existente nos 
arquivos do IPHAN, relativas às pesquisas históricas e aos 
documentos autênticos que pudessem elucidar as questões 
referentes às etapas de construção e às alterações formais sofridas 
pelo imóvel (GONÇALVES, 2007, p.73).  
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De acordo com Márcia Chuva (2008), até a década de 1970, “quando a afirmação de 

Lúcio Costa sobre os historiadores poderia ser feita ainda sem estranhamentos, de 

forma reconhecida por aqueles que compunham o campo da preservação” (CHUVA, 

2008, p. 37), é que se iniciaram os primeiros sinais de mudanças no campo da 

preservação. O diálogo com órgãos internacionais como a UNESCO e a participação 

dos técnicos brasileiros em congressos foi de suma importância para o processo de 

abertura das políticas patrimoniais e modelos adotados. Esse diálogo também foi 

responsável pela adequação e fomento de cursos voltados à preservação de sítios 

urbanos tombados, bem cultural eleito como prioridade nesse momento. E a partir 

da demanda social, tornou-se objeto prioritário na prática do IPHAN e dos órgãos 

internacionais como a UNESCO, para os quais foi eleito, como instrumento de 

salvaguarda, os planos urbanísticos.  

É, portanto, nesses planos urbanísticos desenvolvidos a partir do Programa das 

Cidades Históricas (PCH), que encontramos o historiador se inserindo na área 

técnica do campo de preservação, abrindo novos espaços de ação não somente na 

Revista do Patrimônio e no Conselho Consultivo do IPHAN. Os historiadores, ainda 

em número irrisório, foram relacionados nas fichas de equipe técnica como 

colaboradores e consultores, compondo equipes onde predominavam 

arquitetos/urbanistas, e em poucos casos, geógrafos e economistas, como por 

exemplo, no Planejamento Físico e Territorial do Município de Vassouras, elaborado 

em 1978. A exceção eram os planos propostos por consultores da UNESCO que 

contavam com a interdisciplinaridade em seus quadros e uma grande equipe de 

historiadores. Porém, segundo Marcia Sant’Anna (1995), mesmo os historiadores 

realizando o levantamento histórico, pautado em aspectos referentes à formação e 

evolução urbana, o valor estético prevaleceu como critério de solução técnica e o 

processo histórico vivenciado por esse sítio descrito na pesquisa não foi evidenciado 

no critério prático de restauração. 

A redefinição do espaço patrimonial, seu campo profissional e áreas de atuação 

ocorreram em fins da década de 1970 e início da década de 1980, com inserção do 

conceito de referência cultural e a criação da Fundação Nacional próMemória. O 

IPHAN a partir de 1979 sofreu reformulação e passou então, a ser denominado 

Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Neste processo, incorporou a 
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seus quadros o CNRC e o PCH, além de ter sido criado a Fundação Nacional 

próMemória em 1979, que trouxe ao campo da cultura novos espaços de atuação e 

maior abertura administrativa. Esses órgãos, cada um em sua época, trouxeram 

para os quadros do IPHAN diversos profissionais, suprindo a carência do órgão de 

preservação que em fins da década de 1970 

[...] tinha menos de 180 funcionários em todo o Brasil, e destes 
apenas um número muito reduzido era de profissionais de nível 
superior: aproximadamente quinze arquitetos e um número de 
historiadores que podia ser contado nos dedos de uma só mão. 
(CASTRO, 2008, p.17). 

Tais modificações tiveram como consequência um forte processo de 

descentralização do IPHAN já antes iniciado, com a instalação de algumas Diretorias 

Regionais (DR) em 1976, e expandidas a partir de 1983, com a instalação dos 

Escritórios Técnicos (ET). O conceito de referência cultural oriundo do CNRC e a 

intensificação das discussões patrimoniais no próprio IPHAN, já iniciadas nas 

décadas anteriores, vão ser consolidadas nas práticas do órgão de patrimônio 

quando Aloísio de Magalhães assumiu sua diretoria. A concepção patrimonial 

passou assim a incluir bens procedentes, sobretudo do fazer popular. 

Paralelamente a esse contexto, a história como disciplina acadêmica sofria uma 

mudança de orientação no que diz respeito ao objeto e respectiva abordagem. A 

influência das ciências sociais, principalmente a antropologia, introduziu temáticas 

sobre a vida cotidiana exemplificadas na história social e história do costume. 

Pesquisas concernentes à cultura material, hábitos, costumes, sexualidade, 

sociabilidade, identidade, memória, entre outros temas passam a habitar o universo 

de objetos, que a história nesse período buscava abarcar. Essa “virada 

antropológica” foi reproduzida nas instruções de tombamento, onde foram realizados 

estudos de bens culturais considerados das minorias, das identidades excluídas ou 

que fugiam ao padrão luso-brasileiro: Terreiro da Casa Branca (BA), Maracanã (RJ), 

Antônio Prado (RS) – representante da cultura italiana - e outros estudos em 

perspectivas seriais realizados por Dora Alcântara sobre vilas operárias, teatros, etc. 

(CHUVA, 2008). Pode-se considerar que neste período “a perspectiva historiográfica 

começou a ser embrionariamente introduzida em alguns estudos de tombamento 

feitos no IPHAN” (CHUVA, 2008, p.39). 
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Essa perspectiva também se refletiu nas publicações da Revista de Patrimônio, cuja 

publicação havia sido suspensa em 1978. Também encontrada nos inventários, que 

faziam alusão ao conceito de referência cultural, como o Inventário Nacional de 

Bens Imóveis em Sítios Urbanos Tombados (INBISU), no qual a pesquisa histórica 

tentava legitimar usos e ordenações do solo em área de atuação e delimitação do 

IPHAN, considerados assim como “documentos impressos no território” (INBISU, 

2001, p.159). Para tanto, recorreu-se a um levantamento bibliográfico e documental, 

à memória e identidade local, através de entrevistas com moradores e usuários, 

como parte constituinte dos seus campos.  

Paralelamente as políticas preservacionistas, na década de 1990 e anos 2000 os 

agentes de preservação tentavam regulamentar os respectivos cursos de graduação 

e pós-graduação. Em processo de revisão da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da 

educação nacional, as faculdades de Arquitetura e História passaram por revisão 

curricular. Assim, foi criada a Portaria n° 1770 de 21 de dezembro de 1994 - 

revogada com poucas alterações pela nova Resolução CNE/CES n° 6, de 2 de 

fevereiro de 2006, instituindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Arquitetura e Urbanismo incluindo disciplinas de profissionalização, entre elas, a de 

Técnicas Retrospectivas. Essa última resolução foi revogada pela Resolução de n° 2 

de 7 de junho de 2010,  acrescentando às atribuições do arquiteto, conhecimentos 

sobre o emprego de materiais, técnicas e sistemas construtivos.  

Diferentemente dos arquitetos que desde a década de 1990 tiveram suas diretrizes 

regulamentadas, as discussões sobre os programas curriculares da graduação em 

História iniciaram-se somente no ano 2000. A primeira versão das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de História ocorreu com o Parecer CNE/CES 

n°492, de 3 de abril de 2001, aprovado juntamente com demais cursos: Arquivologia, 

Biblioteconomia, Ciências Sociais - Antropologia, Ciência Política e Sociologia -, 

Comunicação Social, Filosofia, Geografia, Letras, Museologia e Serviço Social. 

Substituindo os parâmetros propostos na LDB, visava à redução da deficiência do 

currículo básico frente à ampliação das atividades profissionais dos historiadores e 

as mudanças conceituais e teóricas pelas quais passou o campo historiográfico nas 

décadas de 1960 e 1980. Entre as competências e habilidades propostas estavam  
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[...] desenvolver a pesquisa, a produção do conhecimento e sua 
difusão não só no âmbito acadêmico, mas também em instituições de 
ensino, museus, em órgãos de preservação de documentos e no 
desenvolvimento de políticas e projetos de gestão do patrimônio 
cultural (Parecer CNE/CES n°492, de 3/04/2001, p. 8). 

Demonstrando preocupação com a lida no patrimônio cultural destes agentes que já 

realizavam trabalhos nesse campo de atuação, seja na prática discursiva ou mesmo 

no desenvolvimento de pesquisas e projetos de gestão cultural. As diretrizes 

curriculares para o cursos de história foram estabelecidas pela Resolução CNE/CES 

nº 13, de 13 de março de 2002 consagrando o citado parecer.  

Quando comparadas as condutas do curso de Arquitetura, no qual foram 

demarcados especificamente os conteúdos disciplinares e áreas de atuação de seus 

profissionais, a diretriz do curso de história se mostrou amplamente genérica, sem 

uma definição precisa do conteúdo disciplinar. Justificada no Parecer CNE/CES 

n°492, de 3 de abril de 2001 por uma interdisciplinaridade da atuação e formação 

desses agentes que não caberia o específico, deixando a cargo das particularidades 

regionais e necessidades de cada instituto, graduação (licenciatura e bacharelado) e 

pós-graduação. 

Dando continuidade ao processo de reconhecimento da atuação do historiador no 

campo patrimonial, a ANPUH, em 2003, inseriu como compromisso de campanha de 

sua diretoria, “a ampliação da participação do historiador em fóruns que tratem do 

patrimônio cultural, dentre os quais, o Conselho Consultivo do IPHAN” (CHUVA, 

2008, p. 39).  Em grande parte, o incremento participativo deu-se em favor do 

Decreto 3551/2000 que instituiu o instrumento do Registro do Patrimônio Imaterial, 

expandindo a área de atuação do IPHAN e demandando, assim, novos gestores. 

Neste contexto ocorreu a reinserção desses profissionais – historiadores, 

pedagogos, sociólogos, antropólogos, geógrafos, etc – no campo patrimonial. 

Carência em parte suprida com o concurso público para provimentos de vagas de 

2005, nos quais foram lançadas 148 vagas para técnicos e analistas, sendo 25 para 

arquitetos urbanistas, 16 para ciências sociais, 15 para história e uma para 

historiador da arte. E, posteriormente no concurso de 2009 foram oferecidas 7 vagas 

para historiador e 1 para historiador da arte em detrimento das 27 para arquitetos 

urbanistas.  
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No mais, o acirramento da discussão sobre a preservação do patrimônio cultural 

trouxe para a academia reflexões sobre o pensar, fazer e o preservar desse 

patrimônio. Temas como: memória e patrimônio, desenvolvimento e preservação, 

paisagens, teoria de conservação e restauro, são constituintes de disciplinas de 

graduação em arquitetura, história, conservação de bens culturais, museologia, 

arquivologia, geografia e de mestrados como os da UFPEL, UFRJ, UFBA, UFMG, 

entre outros. Esses cursos voltados às discussões mais recentes desta área 

ampliaram-se a partir dos anos 2000, visando à formação de profissionais 

multidisciplinares que pudessem atuar e refletir sobre a diversidade do que é hoje, o 

patrimonial nacional.  

Considerações Finais 

Entende-se que o processo de assimilação da História nas práticas 

preservacionistas se deu de forma lenta e ainda está em processo, por não ter sido 

nem ser ainda totalmente assimilada como ciência auxiliar nas intervenções. Esse 

processo se deu a partir da mudança na mentalidade desse campo do patrimônio, 

envolvendo desde “informes simples” realizados por estagiários, antes considerados 

de mais valia à manutenção dos discursos, até a complexidade da História como 

disciplina e demais ciências como instrumentos complementares na elaboração dos 

projetos de preservação do bem patrimonial.  

A inserção da temática do patrimônio nos cursos de graduação e pós-graduação em 

arquitetura e história, como nas demais áreas afins, ampliou o debate sobre o 

preservar e o fazer, tornando-se fonte e objeto de pesquisas acadêmicas e sociais 

em várias áreas de conhecimento. Sua inclusão nas diretrizes curriculares nos anos 

2000 demonstra a pressão cada dia maior pela interdisciplinaridade de suas ações e 

gestão, visto que hoje se opta por um espaço de atuação diversificada, que abrange 

todo o território nacional. Nesse sentido, não cabe mais ao patrimônio, o discurso de 

“especialistas” de determinada categoria profissional, nem mesmo baseado na falsa 

dicotomia, do saber técnico e da área discursiva. Ao historiador caberia contribuir 

para a interdisciplinaridade do campo patrimonial de acordo com as especificidades 

de sua formação. 

 



3499 

 

Referências  

BRANDI, Cesare. Teoria da restauração. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004. 

CARBONARA, Giovanni. The integration of the image: problems in the restoration of 
monuments. Historical and philosophical issues in the conservation cultural heritage. 
Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 1996.  

Carta de Atenas (1931). In: CURY, I (org). Cartas Patrimoniais. Rio de Janeiro: IPHAN, 
2004. 

Carta de Restauro (1972). In: CURY, I (org). Cartas Patrimoniais. Rio de Janeiro: IPHAN, 
2004. 

Carta da Veneza (1964). In: CURY, I (org). Cartas Patrimoniais. Rio de Janeiro: IPHAN, 
2004. 

CASTRO, A. H. F. A fala de um “antigo”. In: Anais da I oficina de pesquisa: a pesquisa 
histórica no IPHAN. Coordenação-Geral de Pesquisa, Documentação e Referência. Rio de 
Janeiro: IPHAN, Copedoc, 2008. 

CHUVA, Marcia. Os Arquitetos da Memória. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009.  

_______. O ofício do historiador: sobre ética e patrimônio cultural. In: Anais da I oficina de 
pesquisa: a pesquisa histórica no IPHAN. Coordenação-Geral de Pesquisa, 
Documentação e Referência. Rio de Janeiro: IPHAN, Copedoc, 2008. 

Declaração de Amsterdã (1975). In: CURY, I (org). Cartas Patrimoniais. Rio de Janeiro: 
IPHAN, 2004. 

FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória da política 
federal de preservação no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005. 

FOUCAULT, M. A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 1996. 

_______. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000.  

FRONER, Yacy Ara. Os domínios da memória: um estudo sobre a construção do 
pensamento preservacionista nos campi da Museologia, Arqueologia e Ciência da 
Conservação. Tese (Doutorado em História Econômica), Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2001. 

FRONER, Yacy Ara, ROSADO, Alessandra. Princípios históricos e filosóficos da 
conservação preventiva. Tópicos em conservação preventiva 2. Belo Horizonte: 
LACICOR, EBA, UFMG, 2008. 

GONÇALVES, Cristiane. Restauração arquitetônica: a experiência do SPHAN em São 
Paulo, 1973-1975. São Paulo: Annablume, Fapesp, 2007. 

GONÇALVES, J. R. S. Os patrimônios culturais como gênero de discurso. In: 
OLIVEIRA, Lúcia Lippi. Cidade: História e Desafios. Rio de Janeiro: FGV/CNPQ, 2002. 

Inventário Nacional de Bens Imóveis / Sítios Urbanos Tombados - INBI/SU 2001. Manual de 
Preenchimento. Departamento de Identificação e Documentação, IPHAN, Brasília: 2001. 

LE GOFF, J. História e Memória. Campinas: Ed. UNICAMP, 1994. 

MOTTA, Lia, SILVA, M. B. R (orgs). Inventário de Identificação: um panorama da 
experiência brasileira. Rio de Janeiro: IPHAN, 1998. 

SANT’ANNA, M. Da cidade-monumento à cidade-documento: a trajetória da norma de 
preservação de áreas urbanas no Brasil (1937-1990). Dissertação de Mestrado em 
Arquitetura e Urbanismo, UFBA, 1995. 



3500 

 

SANTOS, Myrian Sepúlveda dos. A escrita do passado em museus históricos. Rio de 
Janeiro: Garamond, Minc, IPHAN, DEMU, 2006. 

SOUZA, Luiz. Panorama brasileiro na relação entre ciência e conservação de acervos. 
Pós: Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 37 - 46, maio, 2008. 

THOMPSON, A (org). Memórias do Patrimônio: Entrevista com Augusto da Silva Telles. 
Rio de Janeiro: IPHAN/DAF/Copedoc, 2010. 

 

Ana Carolina Neves Miranda 
Mestre em Preservação do Patrimônio - MP-PEP/IPHAN (2012), graduada em História pela 
Universidade Federal de Ouro Preto (2010) e Técnica em Conservação e Restauração de 
Bens Móveis pela Fundação de Arte de Ouro Preto (2006). Atua no campo patrimonial como 
Conservadora de Papel e Historiadora, desenvolvendo pesquisas no campo da Ciência da 
Conservação  com ênfase em Acervos Documentais, Patrimônio Cultural e a formação do 
Conservador e Historiador do patrimônio. 


