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Com o intuito de aprofundar as discussões relativas ao reconhecimento de bens patrimoniais da arquitetura e do urbanismo relacionados ao movimento 

moderno, em especial aos aspectos de proteção, conservação e gestão, propomos a realização de um evento abrangente sobre a Gestão do Patrimônio 

Moderno, divido em dois momentos relacionados às temáticas específicas dos bens brasileiros declarados Patrimônio Mundial, e que são emblemáticos na 

representação da expressão brasileira ao movimento internacional: Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte/MG, que celebra 1 ano de 

reconhecimento pela UNESCO, e Conjunto Urbanístico de Brasília/DF, que há 30 anos figura na Lista do Patrimônio Mundial. O evento faz parte das 

atividades de celebração dos oitenta anos do IPHAN e das discussões relativas ao futuro da atuação Institucional - IPHAN+80. 

Quando do reconhecimento do Conjunto Moderno da Pampulha em 2016, pelo Comitê do Patrimônio Mundial, foi gerado o compromisso de após 1 ano da 

declaração pelo centro do Patrimônio Mundial, realizar no Conjunto Moderno da Pampulha um Seminário Internacional referente aos desafios da gestão do 

patrimônio moderno. 

As questões referentes ao patrimônio são objeto de debate e de programas internacionais do Centro do Patrimônio Mundial e do Conselho Internacional de 

Monumentos e Sítios (ICOMOS). Sítios e conjuntos urbanos construídos no âmbito do movimento modernista, reconhecidos e valorados pelo IPHAN como 

Patrimônio Cultural Nacional, apresentam questões particulares do ponto de vista da conservação e gestão, tanto pelas técnicas e materiais empregados 

distintos ao que tradicionalmente eram utilizados anteriormente às concepções de futuro e modernidade associadas às rupturas do movimento moderno. 

Dessa forma, as discussões quanto aos critérios de intervenção, à relação com as tecnologias empregadas, ao contexto com o entorno urbano, aos bens 

móveis integrados, e tantas outras questões específicas da arquitetura e do urbanismo do início do século XX, e que abrangem o campo internacional e são 

de grande interesse ao IPHAN. O Brasil figura na lista do Patrimônio Mundial relacionado ao modernismo com o Conjunto Moderno da Pampulha, 

reconhecido em 2016, e o Conjunto Urbanístico de Brasília, declarado Patrimônio Mundial em 1987, sendo o primeiro bem reconhecido pala UNESCO na 

temática do modernismo, outros bens figuram na lista indicativa para reconhecimento pela UNESCO, como o Palácio Gustavo Capanema, antigo Ministério 

da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, e o Sítio Roberto Burle Marx.  

O encontro visa impulsionar os debates e aprofundar a percepção sobre o patrimônio cultural reconhecido, observando conjuntamente os aspectos de 

conservação, preservação e gestão, assim como o potencial turístico desses bens. 

Nesse sentido, a aproximação com casos internacionais permite a obtenção de informações e troca de experiências quanto ao desafio da gestão do 
Patrimônio Cultural Moderno, promovendo ações de fortalecimento institucional por meio da ampliação da cooperação internacional junto aos países com 
casos similares de patrimônios culturais reconhecidos pela UNESCO relacionados aos bens modernistas. A arquitetura e o urbanismo brasileiros tiveram 
uma contribuição preponderante ao movimento o em âmbito internacional, muitos foram os casos paradigmáticos: construção do prédio do Ministério da 
Educação e Saúde – Palácio Gustavo Capanema; as obras de Lucio Costa dentro do regionalismo e da cor local do neocolonial expresso em exemplares como 
o Museu das Missões; a obra de Niemeyer, no conjunto da Pampulha; a escola paulista com as construções de Warchavchik e de Vila Nova Artigas, Reidy e 
os Irmãos Roberto no Rio de Janeiro, além do projeto e da construção de Brasília que espacializou os preceitos modernistas da Carta de Atenas de 1933, 
como observados na concepção do planejamento urbano do Plano Piloto, de Lucio Costa, e nas construções monumentais de Niemeyer.  
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A construção do campo do Patrimônio Cultural no Brasil está intrinsicamente relacionada aos modernistas e ao movimento moderno da semana de 1922, 
razão pela qual a criação do IPHAN em 1937 trouxe contribuições do ponto de vista conceitual e de valores patrimoniais que ainda não eram trabalhados 
internacionalmente, com uma visão prospectiva sobre o Patrimônio Nacional, como será abordado na exposição que ocorrerá durante o Evento. 
 
 
As apresentações das experiências internacionais de sítios reconhecidos pela UNESCO como Patrimônio Mundial Moderno, especialmente os casos dos 
sítios urbanos da Cidade Branca de Tel Aviv (Israel),  de Le Havre (França), do Campus Central da Cidade Universitária Nacional Autônoma do México – 
UNAM (México), e do Complexo do Capitólio em Chandigarh (Índia) - componente do conjunto de bens seriados da obra de Le Corbusier, além dos bens 
nacionais, Conjunto Urbano de Brasília, que celebra 30 anos de reconhecimento, e o Conjunto Moderno da Pampulha, servirão de subsídios para avançar 
nas discussões mais abrangentes da gestão dos bens brasileiros modernistas que são acautelados pelo IPHAN. Atualmente são protegidos pela legislação 
Federal de Tombamento 46 bens representativos do movimento moderno em todo o território nacional.  

 

 
Público-Alvo: servidores do IPHAN, especialmente aquelas superintendências que possuem bens tombados relacionados ao Patrimônio Cultural Moderno 
(século XX), Organismos Internacionais, membros da iniciativa privada e sociedade civil das comunidades detentoras dos bens, e gestores dos bens 
modernos declarados Patrimônio Mundial. O público-alvo será formado por representantes indicados, estimando-se a participação de 150 pessoas, das 
quais 40 serão do corpo técnico do IPHAN. 
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL: DESAFIOS DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO 
DIA 1: 16 de Agosto 

CREDENCIAMENTO 

08h00  CREDENCIAMENTO – Museu de Arte da Pampulha 

09h00 LANÇAMENTO DO EMBLEMA “PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO” e MANUAL DE APLICAÇÃO  
Apresentação do autor – vencedor do concurso 

Discurso da Presidente do IPHAN – Kátia Bogéa 

  
BLOCO 1 – INTRODUÇÃO  

09h30 ABERTURA – Representantes: Unesco Brasil I ICOMOS Brasil I Presidente do IPHAN I UFMG I IEPHA                                            

Fundação Municipal de Cultura  

10h00 Visão conceitual à luz da aplicação da Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 1972 
Sheridan Burke 

Presidente do Comitê Internacional sobre o Patrimônio do Século 20 do ICOMOS Internacional 

 

10h45 Desafios da documentação e conservação do Patrimônio Moderno 
Ana Tostões 

Presidente do DOCOMOMO Internacional 

 

11h30 DEBATE  
Mediação – representante da Prefeitura de Belo Horizonte 

 

12h30 ALMOÇO - Livre 

BLOCO 2 – CASOS NACIONAIS 

14h00 Trajetória da Proteção e conservação do Patrimônio Moderno no Brasil 
Andrey Schlee 

Diretor do Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização – IPHAN 

 

14h45 A contribuição do Patrimônio Moderno Latinoamericano e Brasileiro 

Hugo Segawa  

Professor da Universidade de São Paulo 
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15h30  INTERVALO 

15h45  Conjunto Moderno da Pampulha 

Representantes do Comitê Gestor da Pampulha 

Representante do Conjunto Moderno da Pampulha  

 

16h30  Conjunto Urbanístico de Brasília 
 Carlos Madson Reis  

Superintendente do IPHAN no Distrito Federal 

 

17h15 DEBATE - Mediação representante do ICOMOS Brasil  

 

18h15 LANÇAMENTO DO DOSSIÊ E APRESENTAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO SEMINÁRIO  
Discurso do IPHAN – Presidente Kátia Bogéa 

 Discurso da Prefeitura de Belo Horizonte – representante da Municipalidade 
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DIA 2: 17 de agosto 
BLOCO 3 – CASOS INTERNACIONAIS 

 

09h30 O caso da Cidade Branca de Tel Aviv, Israel 
Jeremie Hoffmann 

Chefe do Departamento de Conservação de tel Aviv 

  

10h15  INTERVALO 

10h30 O caso de Le Havre, a cidade reconstruída por Auguste Perret, França 

Laurence Le Cieux 

Diretora do Departamento de Valorização do Patrimônio Cultural de Le Havre, França 

  

11h15 DEBATE  
Mediação - Representante do DOCOMOMO Internacional 

  

12h15  ALMOÇO - Livre 

14h30 O caso da Cidade Universitária da Universidade Nacional Autônoma (UNAM), México 
  Julio Valencia Navarro 

Diretor de Projetos e reabilitação de Monumentos da UNAM 

  

15h15  DEBATE Mediação - Representante da Universidade de São Paulo  

16h00  INTERVALO 

BLOCO 4 – GRUPOS DE TRABALHO 

16h15 Apresentação da metodologia: diagnóstico de situação e gestão 

Marcelo Brito 

Diretor do Departamento de Articulação e Fomento - IPHAN 

 

17h00  Apresentação da dinâmica dos Grupos de Trabalho 

Sérgio Magalhães 

Coordenador Geral de Difusão e Projetos – Departamento de Articulação e Fomento - IPHAN  
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DIA 3: 18 de agosto 
BLOCO 4 – GRUPOS DE TRABALHO 

09h30 Divisão em Grupos de Trabalho: 

GT: Proteção e Conservação do Patrimônio Moderno 

 

12h30  ALMOÇO - Livre 

14h30 Divisão em Grupos de Trabalho: 

GT: Gestão do Patrimônio Moderno 

 

16h45  Fechamento dos Grupos de Trabalho 

  

17H00  Apresentação da Carta da Pampulha 

 

17h30 ENCERRAMENTO   

 

DIA 4: 19 de agosto 
BLOCO 5 – VISITA GUIADA 

09h30  VISITA GUIADA AO CONJUNTO MODERNO DA PAMPULHA – representante da Prefeitura de Belo Horizonte 

 

11h00  Inauguração da exposição sobre o Patrimônio Cultural em Minas Gerais 

 Local: Grande Galpão da Superintendência do IPHAN em Minas Gerais 

 

 

 


