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 divulgação do Patrimônio Histórico Nacional 
 
O Programa Integrado de Preservação do Patrimônio Cultural da Prefeitura de João Pessoa 
– PB, integrante da Coordenadoria de Proteção dos Bens Históricos e Culturais – Probech, 
é o vencedor na categoria Apoio Ins itucional e/ou Financeiro, do Prêmio Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, edição 2009, promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – Iphan. A Probech, subordinada à Secretaria de Planejamento da 
Prefeitura de João Pessoa, foi criada em 2008 e é responsável pela implantação de 
políticas públicas que ordenam o processo de perpetuação e difusão de bens tombados, 
estabelecendo suas bases preservacionistas. Com esse programa, a gestão pública 
municipal assume a responsabilidade do desenvolvimento de ações integradas com 
organizações governamentais e não-governamentais. 
 
Desde sua instalação, a Probech atua no ordenamento e mapeamento das ações 
promovidas pelo governo municipal que, nos últimos quatro anos, já investiu cerca de R$ 
41 milhões, sendo mais de 50% de recursos próprios, nas práticas de divulgação e 
preservação do patrimônio histórico. Essa nova postura gerencial no processo de 
revitalização da cidade motivou o credenciamento da Prefeitura de João Pessoa ao Prêmio 
Rodrigo Melo Franco de Andrade 2009. Mesmo antes da Probech ser implantada, a 
prefeitura de João Pessoa já atuava na educação patrimonial. Entre 2005 e 2008, várias 
publicações relatavam e perpetuavam a história da cidade. Entre os livros estão João
Pessoa de Ontem e de Hoje, com textos de José Américo Almeida, Álbum de Memória, 
com fotografias antigas, e João Pessoa – Aos Olhos do Mundo¸ com narrações sobre o 
município em três línguas. Outros materiais de divulgação patrimonial incluem agendas e 
cadernos com fotos do centro histórico, 600 horas de entrevistas e gravações em processo 
digital e campanhas publicitárias. 
 
Uma parceria entre o Ministério da Cultura e o governo espanhol, em meados na década 
de 1980, possibilitou a instalação da Comissão de Desenvolvimento do Centro Histórico e 
da Oficina-Escola de Revitalização de João Pessoa. Foram desenvolvidas diversas etapas 
de restauro, conservação e revitalização em espaços e monumentos da capital paraibana, 
entre elas, a recuperação do Mercado Central, da Praça Vidal Negreiros, do Ponto de Cem 
Réis e da Praça Venâncio Neiva com a restauração das linhas orientais do Pavilhão do Chá. 
O tombamento federal pelo Iphan, em agosto de 2007, também foi fruto desse trabalho.  
 
A atual administração municipal, com a implantação da Probech, deu início, no ano 
passado, a uma série de encontros com a participação de todos os agentes sociais, 
técnicos, políticos, institucionais e científicos locais, para estabelecer as linhas mestras 
para o desenvolvimento de ações de preservação, com prioridade para a educação 
patrimonial. Já em processo de construção pedagógica, a partir do próximo período letivo, 
cerca de 80 mil alunos das escolas municipais terão disciplina específica no currículo 
escolar. O objetivo da prefeitura de João Pessoa é elevar o nível de consciência para a 



preservação da memória coletiva de uma das mais antigas e representativas cidades 
brasileiras. 
 
A recuperação de espaços públicos e as ações revitalizadoras também integram as 
políticas públicas que, além de atuar especificamente em imóveis históricos, proporcionam 
a desobstrução de calçadas e a transferência definitiva de ambulantes para edificações 
comerciais compatíveis com a atividade. O destaque das ações, entretanto, fica para as 
obras que irão reconfigurar espacial, social, cultural e turisticamente o Porto do Capim, 
área de nascimento da cidade, que voltará ao seu traçado original. Paralelamente, será 
implantado um processo de revitalização, com a construção de uma praça de eventos com 
capacidade para 15 mil pessoas. 
 
Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade 
Instituído pelo Iphan em 1987, em reconhecimento a ações de proteção, preservação e 
divulgação do patrimônio cultural brasileiro, o Prêmio Rodrigo Melo Franco de 
Andrade é uma homenagem ao primeiro dirigente da Instituição e é constituído de um 
troféu, um certificado e R$ 20 mil para cada vencedor. A participação é aberta a 
empresas, instituições e pessoas de todo o país com ações de preservação e divulgação 
do patrimônio histórico e artístico nacional. O prêmio será entregue no dia 14 de outubro 
de 2009, em Brasília. 
 
 
 
Mais informações 
Assessoria de Comunicação Iphan / Monumenta 
Adélia Soares – adelia.soares@iphan.gov.br 
(61) 3326-6864 / 3414-6187 
ascom@iphan.gov.br 
www.iphan.gov.br 

 


