
 

 

Centro Regional de Formação para a Gestão do Patrimônio 

PATRIMÔNIO, COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

Laços históricos, geográficos ou uma língua comum são importantes fatores 

para criar ambientes de cooperação e possibilitam construir, com maior agilidade, 

respostas aos desafios comuns. São esses laços que subsidiaram a implantação de um 

Centro de Categoria II da UNESCO no Brasil, voltado para a melhoria de capacidades 

para a gestão do patrimônio em uma região que reúne dezessete países entre os 

continentes americano, africano e asiático. Como vínculo maior, a Cooperação Sul-Sul 

é o que fundamenta a conformação da Região abrangida pelo Centro Regional de 

Formação em Gestão do Patrimônio Cultural e Natural/Centro Lucio Costa - CLC-Iphan, 

estando orientada pela noção de que países em desenvolvimento, quando identificam 

interesses e problemas comuns, encontram na articulação maiores possibilidades para 

resolvê-los. 

Fruto de Acordo assinado em 2010 entre o Governo do Brasil e a UNESCO1 o 

Centro Lucio Costa através de projetos, programas e cursos, tem entre os seus 

objetivos atuar como um centro de referência nas áreas de educação, pesquisa e 

formação, contribuindo para a difusão de práticas, experiências e metodologias 

relativas à preservação, salvaguarda e gestão do patrimônio cultural e natural, 

promovendo e facilitando uma rede mundial de instituições e organizações 

educacionais e de pesquisa, bem como de profissionais que atuam na área, com vistas 

à elaboração de soluções para problemas relativos à gestão do Patrimônio Mundial. 

Desde a assinatura do Acordo Brasil-UNESCO, o CLC/Iphan vem realizando 

gestões no sentido de se alcançar as adesões necessárias à atuação do Centro Lucio 

Costa em composição multilateral o que só foi alcançado neste ano, o que nos 
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 Disponível em http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/402 



possibilita a instalação da estrutura de governança nos termos do Acordo. O CLC conta 

agora com a adesão de Moçambique, Colômbia Uruguai, Peru e Equador (2014); Chile 

e Cabo Verde (2015).2 

Com o propósito de melhor informar e subsidiar os membros do Conselho 

Diretor, apresentamos a seguir relatório sobre as principais atividades desenvolvidas e 

em andamento (triênio 2013/2014/2015), e planejadas (biênio 2016/2017), para os 

esclarecimentos necessários durante a reunião nos dias 26 e 27 de novembro. 

Como ação fundamental e para alcançar os objetivos acordados, o Centro Lucio 

Costa/Iphan, com a colaboração do Mestrado Profissional do IPHAN, desenvolveu e 

publicou em novembro de 2013, um Programa de Formação estruturado com base em 

um conjunto articulado de atividades de pesquisa, capacitação e difusão, organizadas 

em três eixos temáticos - Valoração do Patrimônio Cultural; Estruturas e Instrumentos 

de Preservação; Estratégias e Práticas de Gestão, e que tem como princípio o 

compartilhamento do conhecimento produzido nos países da Região e na UNESCO e 

em seus organismos assessores. Tal estrutura procura garantir um programa dinâmico 

e sempre atualizado de atividades articuladas de capacitação profissional, condizentes 

com as demandas específicas e os desafios comuns no que diz respeito à gestão do 

Patrimônio Mundial nesses países. 

Esse Programa de Formação, que se encontra disponível no sítio do Iphan 

desde novembro de 20133, foi consolidado após encontros realizados naquele ano, na 

cidade do Rio de Janeiro, com especialistas brasileiros, sul americanos e africanos, já 

tendo sido apresentado na Reunião Regional para a definição do Plano de Ação para a 

América Latina e Caribe – 2014/2024, realizada em Brasília em abril de 2014, e na 

Reunião Sub-regional para a definição do Plano de Ação para o Patrimônio Mundial na 

América do Sul – 2015/2020, realizada em Cusco, em maio deste ano. 

Definido o Programa de Formação, a equipe do CLC formada por funcionários 

do Governo Brasileiro/IPHAN, pode dar início a atividades objetivas para a realização 

do Programa, tendo desenvolvido entre 2013 e 2014 o projeto de adequação física do 

Centro no Palácio Gustavo Capanema, onde está localizada a sua Sede. 
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No mesmo período, formulou-se Proposta metodológica para o Plano de 

gestão de documentos e as Diretrizes de Política de gestão do acervo bibliográfico do 

CLC, duas ações consideradas indispensáveis ao processo de estruturação do Centro e 

que envolveram a aquisição, organização e implantação da Biblioteca Básica do CLC – 

constituída de uma coleção de publicações especializadas em patrimônio cultural e 

natural, principalmente referentes aos países da América Latina e da África. Essa 

coleção inicial, já totalmente catalogada, possui 825 títulos cadastrados e visa 

contribuir com as pesquisas na área de patrimônio cultural, principalmente referentes 

aos países da Região de abrangência do CLC. Por ser uma biblioteca especializada, a 

coleção tem como um de seus objetivos a disponibilização de livros que muitas vezes 

têm acesso difícil e restrito. 

Com o objetivo de criar e desenvolver parcerias e redes, bem como estabelecer 

programas de pesquisa colaborativa para refletir sobre os problemas na área de gestão 

de patrimônio, foram ainda realizadas, ainda ao longo de 2013 e 2014, as seguintes 

ações: 

 

- Encontro com a participação de representantes de Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa (Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe) 

 O Encontro, cujo tema central foi Realidades, demandas e possibilidades para a 

gestão do patrimônio nos países africanos de língua portuguesa – PALOP, permitiu 

uma rica troca de conhecimentos sobre as diferentes realidades, necessidades, 

possibilidades jurídicas e institucionais, referenciais conceituais e metodológicos, entre 

esses países e o Brasil (2013); 

 

- Assinatura de Protocolo de Intenções entre o CLC e o Fundo do Patrimônio Mundial 

Africano – AWHF, CC2 da UNESCO sediado na África do Sul (2013), e, no âmbito do 

mesmo protocolo, desenvolvimento de Plano de Trabalho CLC, AWHF e PALOP – 

2014/2017, como ação integrada de apoio a melhoria de capacidades nos países 

africanos que fazem parte da Região de abrangência do CLC (2014). 

O Plano de Trabalho estabelece a cooperação entre o CLC e o AWHF, com base 

nas estratégias e programas de formação dos dois CC2 e no atendimento às 

necessidades formuladas pelos PALOP, especialmente para apoiar os trabalhos 

relativos às candidaturas à Lista de Patrimônio Mundial e à gestão desses bens. Prevê 



como resultados o mapeamento das instituições, profissionais e pesquisadores que 

atuam no campo da preservação e gestão do patrimônio cultural e natural; 

mapeamento das competências profissionais e desafios na gestão do patrimônio 

cultural e natural; implantação de biblioteca de referência para a gestão do patrimônio 

no CLC; mapeamento das ofertas de capacitação nos PALOP; mapeamento das 

demandas de capacitação nos PALOP; desenvolvimento de atividades de capacitação – 

oficinas, seminários e cursos. 

 

- Apoio logístico e financeiro ao Encontro Internacional de Especialistas do 

Patrimônio Mundial na integração da abordagem metodológica relacionada com a 

recomendação sobre a categoria Paisagem Histórica Urbana nas Diretrizes 

Operacionais da UNESCO, na cidade do Rio de Janeiro (2013). 

 

- Apoio financeiro ao AWHF na realização da Oficina de Formação sobre 

Planejamento de Gestão de Risco para o Patrimônio Cultural e Natural, voltada aos 

profissionais dos PALOP. 

Organizada e financiada em parceria por AWHF, Norwegian Ministry of Foreign 

Affairs (Ministério de Relações Exteriores da Noruega), Ministério da Cultura de 

Moçambique, École du Patrimoine Africain (ÉPA) e UNESCO, a Oficina compartilhou e 

analisou as diversas etapas do processo de planejamento com os princípios de gestão 

de riscos de desastres em locais de patrimônio cultural e natural, tendo contado com a 

participação de profissionais do patrimônio, de instituições responsáveis pela gestão e 

conservação do patrimônio, bem como com membros das comunidades locais 

(incluindo as que vivem perto ou nos sítios do patrimônio) como público-alvo (2014). 

 

- Apoio logístico, técnico e financeiro ao Encontro do Centro do Patrimônio Mundial 

para a América Latina e Caribe com representantes da região para discussão e 

formulação do Plano de Ação para o Patrimônio Mundial na América Latina e Caribe 

-2014/2024, tendo de base o "Informe Periódico del Estado do Patrimonio Mundial en 

América Latina y el Caribe", Phnom Penh, Camboya, 16-27 de junho de 2013” (2014). 

 Na reunião, realizada em Brasília/Brasil, a minuta de Plano de Ação proposta 

pelo Centro do Patrimônio Mundial foi amplamente discutida, tendo sido revista pelos 

países participantes que indicaram alterações nas ações programadas para o decênio e 



dos gestores competentes para executá-las, e, principalmente, novas abordagens que 

busquem garantir um maior protagonismo dos países latino-americanos com o 

reconhecimento de competências e peculiaridades da região. A conjuntura dos países 

do Caribe por apresentarem graves carências de recursos humanos e financeiros é 

diferenciada e requer ações de cooperação específicas que considerem esta realidade. 

Na ocasião o CLC apresentou o Programa de Formação que recebeu grande 

acolhida dos representantes dos países participantes. 

 

- Participação das atividades relativas à elaboração de dossiês de candidatura à Lista 

do Patrimônio Mundial e dos Planos de Gestão dos Sítios já classificados. 

2015 

- Dossiê do Cais do Valongo/RJ 
 

O Centro Lucio Costa participou ativamente na elaboração do dossiê Cais do 

Valongo na cidade do Rio de Janeiro, com vistas  à  candidatura do sítio arqueológico 

como bem Patrimônio da Humanidade.  Seja na supervisão e apoio financeiro a 

iniciativa, seja na participação técnica no grupo de trabalho de elaboração das peças 

técnicas. O dossiê já foi entregue em setembro passado ao Centro do Patrimônio 

Mundial. 

 

- Comitê Gestor da Paisagem Cultural do Rio de Janeiro 

O Centro Lucio Costa tem assento no referido Comitê, desde 2014. 

 

Atividades permanentes nos eixos PESQUISA, CAPACITAÇÃO e DIFUSÃO 

 Eixo PESQUISA 

2015 

- Com o objetivo de constituir núcleos bibliográficos de trabalho, instrumentais, no 

campo das Humanidades e relativos aos países da Região, o CLC iniciou pesquisa com 

quadro próprio para formar um painel que contemple publicações relativas às áreas do 

patrimônio material e imaterial, com plena ênfase da História, no campo das Humanas, 

dos principais livros que alcançam essas áreas, especialmente dos anos de 1960 em 

diante, quando questões nacionais e de desenvolvimento e 



independências/descolonização (caso da África lusófona) estabeleceram outros 

parâmetros conceituais e analíticos, especialmente da década de 1990 em diante. 

A proposta é identificar textos significativos, que possibilitem o necessário 

apoio às ações de conhecimento, reflexão e compreensão dos fenômenos e objetos 

que venham a ser abordados e tratados no universo plural e multinacional que 

constitui o CLC. Os primeiros resultados contemplam o Brasil. 

Além das bibliografias por países ou por regiões (Andes, Andes Centrais, Costa 

do Pacífico, Atlântico Sul, Amazônia; África Ocidental etc.), o projeto propõe, ainda a 

identificação de obras de conjunto, relativas à América Latina e África. 

O projeto encontra-se em fase de reformulação e detalhamento de modo a ser 

desenvolvido por profissionais que desenvolverão as pesquisas nos países de origem.  

O mesmo está incluído no Plano de Ação 2016/2017 a ser apresentado mais adiante. 

Fase atual: projeto em revisão 
 
Período previsto para as pesquisas nos demais países: 2016 
 
 
 
- 1ª Chamada Pública de Pesquisas do Centro Lúcio Costa 
 
A 1ª Chamada Pública de Pesquisas do Centro Lúcio Costa, realizada em maio, tem por 

objetivo à contratação de pessoas físicas para desenvolverem pesquisas de caráter 

inédito e individual nos países da Região de abrangência do CLC, com oferta de até 10 

(dez) vagas. 

 O objeto da Chamada Pública de Pesquisas foi a seleção de projetos que 

analisem ações e políticas realizadas por diferentes setores da sociedade de cada país 

(de caráter público ou privado), conforme as perspectivas cultural e histórica, tendo 

como áreas temáticas prioritárias as Práticas de gestão do Patrimônio da Humanidade 

e o Panorama comparativo de políticas públicas e gestão participativa do Patrimônio 

da Humanidade entre dois ou mais países da Região. 

Concorreram a chamada 58 candidatos, tendo sido homologadas 55 inscrições 

e, após processo seletivo, foram selecionados os 10 melhores projetos entre os 16 que 

alcançaram as melhores avaliações.4 
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 Todas as etapas do processo seletivo foram realizadas por meio de hotsite 

bilíngue (português e espanhol) desenvolvido em parceria com a Oficina da UNESCO 

no Brasil.5 

 
Fase atual: processo de contratação dos pesquisadores 
 
Período das pesquisas: 12 meses com início em para novembro de 2015 
 
 

- Chamada Pública para a contratação de pesquisas na área jurídica para a 

Identificação e o desenvolvimento de estudos das Constituições, legislações e normas 

de preservação do patrimônio cultural, de alcance nacional, dos países que compõem 

a região de abrangência do Centro Lucio Costa e análise comparativa, com 

identificação comentada de similaridades e especificidades. 

Tendo em vista o universo extenso e diverso de legislações e normas a ser 

pesquisado optou-se por dividir a pesquisa em dois conjuntos, cada um deles sob a 

responsabilidade de um profissional. Um deles ficará responsável pela realização das 

pesquisas relativas ao Conjunto 1: Brasil e demais países de língua oficial portuguesa 

na África (Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Guine Equatorial, Moçambique e São 

Tomé Príncipe) e Ásia (Timor Leste) e o outro pela realização das pesquisas relativas ao 

Conjunto 2: países de língua oficial espanhola da América do Sul (Argentina, Bolívia, 

Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela). 

As pesquisas serão realizadas simultaneamente. Espera-se o acesso amplo ao 

conjunto das legislações e normas que regem a gestão do patrimônio cultural nos 

países da Região de abrangência do CLC, identificando e analisando as semelhanças e 

especificidades existentes entre elas. 

A iniciativa, ao proporcionar o conhecimento desse universo, fortalecerá ainda 

mais a ação institucional do Centro Lucio Costa, permitindo-lhe desenvolver 

estratégias mais aderentes às suas atividades formativas considerando a multiplicidade 

e a diversidade da região e a constante renovação das abordagens atualizadas sobre os 

instrumentos e ferramentas legais que dão suporte à preservação do patrimônio nos 

países da Região. 
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Dentre os resultados previstos estão: levantamento/estudo das legislações e 

normas de preservação, de alcance nacional, e análise sobre a internalização das 

convenções relativas ao patrimônio cultural no sistema de normas de proteção ao 

patrimônio cultural nos países abrangidos; análise comparativa entre os países 

pesquisados, com identificação comentada de similaridades e especificidades entre as 

legislações e normas; difusão, inicialmente no sub-site do CLC das legislações e normas 

de preservação em cada um dos países que compõem a Região pesquisada, publicação 

virtual das análises realizadas. 

Fase atual: Análise dos currículos apresentados para seleção final dos pesquisadores a 

serem contratados. 

Início das pesquisas: janeiro de 2016 

 

 Eixo CAPACITAÇÃO 

2014 

- Com base em questões sugeridas no Encontro com representantes de Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa, em 2013, foi realizada a primeira atividade 

formativa presencial do CLC, a Oficina Desafios de candidaturas ao Patrimônio Mundial 

e da Humanidade, de 05 a 14 de novembro de 2014, na cidade do Rio de Janeiro, sobre 

experiências bem sucedidas relacionadas ao Patrimônio Mundial e a Patrimônio 

Cultural Imaterial da Humanidade. Os participantes apresentaram e discutiram 

estratégias, dificuldades e soluções encontradas nos processos de candidatura a partir 

das categorias e abordagens propostas pela UNESCO. 

O Centro Lucio Costa convidou todos os países de sua Região de abrangência 

por intermédio das respectivas instituições de patrimônio cultural e recebeu, às suas 

expensas, 15 (quinze) técnicos da área de patrimônio de nove deles6, e outros 10 

brasileiros, para participação e apresentação de suas experiências com bens já 

inscritos na Lista do Patrimônio Mundial e/ou na Lista Indicatitiva do Patrimônio 

Cultural Imaterial da Humanidade e sobre o patrimônio em seus países, e uma 
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representante do African World and Heritage Fund (AWHF), convidada conforme Plano 

de Trabalho CLC-AWHF e PALOP – 2014-2017. 

 

2015 

- Curso AD de Gestão do Patrimônio Cultural Imaterial 

O Curso é resultado de uma parceria entre dois CC2, o Centro Lúcio Costa – 

CLC/Iphan e o Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

de América Latina – CRESPIAL, nos termos do Protocolo de Intenções para atividades 

conjuntas firmado em 07 de maio de 2012, pelas duas instituições. 

Teve como principais objetivos o fortalecimento das capacidades locais para 

estruturação e execução de políticas de patrimônio imaterial, naqueles países, para 

atuarem na salvaguarda do patrimônio cultural imaterial – legislação, identificação, 

reconhecimento, apoio e fomento à sustentabilidade; a análise e discussão dos 

principais conceitos relacionados ao patrimônio cultural imaterial em suas diferentes 

dimensões e interações com aspectos de identidade, território e meio ambiente, 

incentivando o espírito crítico dos participantes e qualificando-os para desempenhar 

ações mais efetivas e conscientes nesta área específica. 

Cerca de 3000 alunos entre brasileiros, sul-americanos e africanos se 

inscreveram para um universo de 250 vagas. Foram selecionados alunos com formação 

e/ou prática em gestão do patrimônio cultural, técnicos de órgãos e instituições 

governamentais, especialistas e pesquisadores que comprovaram conhecimento e/ou 

experiência na área, contando com a participação de profissionais de 14 países. 

Período de realização: 19 de fevereiro a 04 de maio de 2015 

 

Resultados alcançados 

- Capacitação de 166 técnicos de países que compõem as regiões de abrangência do 

CLC e do CRESPIAL.7 
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- Desenvolvimento do projeto do Curso de capacitação para gestores de bens 

culturais para os países da Região 

O Curso, com previsão de lançamento em janeiro de 2016, é voltado para 

profissionais de instituições públicas responsáveis por políticas e/ou ações de 

preservação e/ou de gestão de bens culturais, profissionais ou representantes de 

instituições privadas, sem fins lucrativos, que atuem na área do patrimônio cultural e, 

ainda, pesquisadores de universidades interessados no tema. Tem a duração de 6 

meses – 1 mês presencial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, é composto de 

sessões temáticas, apresentações e visitas técnicas; e 5 meses à distância, para a 

elaboração do trabalho de conclusão nos países de origem dos participantes. O CLC 

oferecerá até 20 (vinte) vagas para o Curso, buscando contemplar o conjunto dos 

países da Região. 

O Curso será desenvolvido a partir das Propostas de Trabalho, apresentada 

pelos participantes, referentes à preservação e gestão do Patrimônio Cultural nos 

países da Região, que favoreçam a construção de análises críticas, produção de 

diagnósticos e decisões técnicas e que contribuam para a formulação de políticas 

públicas e de instrumentos de preservação do patrimônio. 

 A proposta do Curso se estrutura na perspectiva “aluno-professor”, em que 

alunos compartilham e problematizam experiências de seu contexto, contribuindo 

com docentes na avaliação de procedimentos e práticas de gestão e preservação do 

patrimônio. Neste sentido, as habilidades e competências dos discentes tornam-se 

também relevantes para as expectativas em relação às atividades de capacitação do 

Centro, de modo que essa troca de experiências seja um fator determinante para o 

aperfeiçoamento e qualificação. 

 

 Eixo DIFUSÃO 

2013 

- Tradução e publicação virtual de versão em português do Manual de Referência 

para a Preparação de Candidaturas para o Patrimônio Mundial, disponível para 

download (http://whc.unesco.org/en/preparing-world-heritage-nominations/). 

 

http://whc.unesco.org/en/preparing-world-heritage-nominations/


2014 

- Tradução e publicação virtual de versão em português do Managing Disaster Risks 

for World Heritage, disponível para download (http://whc.unesco.org/en/managing-

disaster-risks/). 

 

- 1ª. Chamada Pública de Artigos sobre o tema A construção do campo do patrimônio 

cultural e natural e as práticas de preservação contemporâneas nos países de língua 

portuguesa ou espanhola da América do Sul, África e Ásia. 

 Teve o objetivo de incentivar a difusão de análises críticas, a produção de 

diagnósticos e de dados que permitam a reflexão sobre o panorama da preservação e 

gestão do patrimônio na Região. Dentre as 19 inscrições válidas, foram selecionados 5 

resumos relevantes para o propósito da Chamada Pública. 

 Todas as etapas de inscrição e do processo seletivo foram realizadas por meio 

de um hotsite bilíngue (português e espanhol) desenvolvido em parceria com a Oficina 

da UNESCO no Brasil. Os autores selecionados foram contratados para a elaboração 

dos artigos que estão em fase de editoração para publicação virtual pelo CLC. 

 
Títulos dos Artigos aprovados na 1ª Chamada de Artigos: 

1. Patrimônio Cultural no Uruguai, campo e abrangência: estudo do caso do 
edifício Assimakos; 

2. Patrimônio Imaterial no Brasil e no México: políticas culturais e políticas 
públicas. 

 

2015 

- 2ª Chamada Pública de Seleção de Artigos com o tema Representatividade dos bens 

culturais da Região como Patrimônio da Humanidade propondo a reflexão sobre as 

apropriações dos valores universais do Patrimônio e como recorte tanto a Região 

como um ou mais países que a compõem. 8 

 Entre as 17 propostas de artigo inscritas e habilitadas, após processo seletivo 

foram selecionados apenas 6 que atendiam aos objetivos da Chamada. Como na 
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Chamada anterior, todas as etapas do processo seletivo foram realizadas por meio de 

hotsite bilíngue (português e espanhol) desenvolvido em parceria com a Oficina da 

UNESCO no Brasil.9 

O projeto encontra-se em andamento com conclusão prevista para novembro 

de 2016, conforme estabelecido na Chamada Pública. Os autores contratados para a 

elaboração dos artigos, que cumprirem com todos os requisitos estabelecidos, terão 

seus artigos publicados pelo CLC. 

 

Títulos das propostas de artigos selecionados para desenvolvimento: 

1. Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos: proceso de patrimonizalización hasta su 
inclusión em la Lista del Patrimonio Mundial; 
2. O doce sabor de bricelets e queijadas sancristovenses; 
3. Uma política Nacional de preservação do Patrimônio Arquivístico digital no Brasil: 
pelo acesso e cidadania; 
4. A Paixão pela História e pela Memória – um estudo sobre patrimônio cultural e a 
arquitetura da memória em Ouro Preto (MG); 
5. Patrimônio Balneário: a cultura do veraneio no Rio Grande do Sul e Uruguai; 
6. Memória e Identidade na Diáspora Africana no Brasil Contemporâneo: 
Possibilidades e desafio. 

 

- Tradução para publicação virtual de versão em português das publicações: 

Managing Cultural World Heritage e Managing Natural World Heritage. 

 As traduções estão em etapa de diagramação com lançamentos previstos para 

dezembro de 2015, o primeiro, e fevereiro de 2016, o segundo. 

 

- Organização, edição e projeto gráfico dos conteúdos do Encontro Realidades, 

demandas e possibilidades para a gestão do patrimônio nos países africanos de língua 

portuguesa – PALOP, realizado em 2013, para publicação virtual no subsite do Centro 

Lucio Costa. 

 

Ainda no eixo DIFUSÃO, com o objetivo de implementar a rede colaborativa do 

Centro, estão projetadas duas ações estratégicas: o desenvolvimento de site para o 

Centro Lucio Costa e a instalação de um Observatório de Gestão do Patrimônio. 

                                                           
9
 Disponível em http://app.brasilia.unesco.org/centroluciocosta/pt/Articles/Details/informes. 



O Site e o Observatório, com projetos em construção, vão dispor a 

pesquisadores, profissionais e estudantes conteúdos relativos à trajetória do Centro, 

divulgando os resultados de pesquisas, artigos elaborados e cursos oferecidos, a 

produção audiovisual, informações e indicadores que possibilitem o conhecimento e o 

estudo das práticas de gestão e preservação do patrimônio na Região. 

 

2015 

- Subsite do Centro Lucio Costa 

O Centro Lúcio Costa encontra-se abrigado no novo portal do Iphan, desde 

junho de 2015, em subsite próprio, até que seja desenvolvido portal específico. 

(http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/402) 

 

- Observatório da Gestão do Patrimônio 

Chamada Púbica, publicada em setembro, para a contratação do desenvolvimento de 

projeto do Observatório da Gestão do Patrimônio para o desenvolvimento de um 

conjunto de soluções e ferramentas capazes de capt ar, tratar e 

disseminar informações e conhecimentos, e que abrige e dê suporte a 

rede colaborativa de atores envolvidos com processos de gestão, ensino 

e pesquisa do patrimônio cultural e natural.  

Resultados esperados: pesquisas, desenho metodológico, concepção e estratégia 

de implementação, com identificação de possíveis parcerias técnicas. 

Ainda que tenha havido a inscrição de 53 candidatos, nenhum dos currículos 

apresentados atendeu aos termos da referida Chamada. 

Estuda-se, agora, a possibilidade da contratação de empresa especializada ou o 

desenvolvimento de parceria com entidade pública ou sem fins lucrativos que possua 

observatório similar, com expertise e capacidade necessárias para o desenvolvimento 

do projeto. 

 

- Serviços de atualização do projeto de identidade visual e de aplicação da marca do 

Centro Lucio Costa - Centro Regional de Capacitação em Gestão do Patrimônio, sob os 

auspícios da UNESCO, e produção de peças gráficas, quais sejam: 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/402


- Capas para a série Cadernos Gestão do Patrimônio, versões gráficas e eletrônicas; 

- Artigos de papelaria do CLC: cadernos, cartões de visita etc.; 

- Certificados de cursos e oficinas organizados pelo CLC ou no âmbito das suas 

atividades; 

- Capa com encarte e label de CD e DVD de material produzido pelo CLC ou no âmbito 

das suas atividades; 

- Capa de manuais técnicos produzidos e/ou distribuídos pelo CLC. 

 

Fase atual: Análise dos currículos apresentados à Chamada Pública para seleção final 

dos profissionais a serem contratados. 

Início do serviço: dezembro de 2015 

 

O conjunto de atividades de difusão, pesquisa e capacitação irão subsidiar, 

além da produção dos conteúdos do Observatório, a definição das linhas editoriais do 

CLC em colaboração com instituições parceiras e Estados participantes a serem 

implementadas já no primeiro semestre de 2016, voltadas para a divulgação do 

conhecimento produzido. 

  



Plano de Ação 2016-2017 

2016 

 Eixo CAPACITAÇÃO 

- 1ª Chamada Pública para cadastro de professores e pesquisadores 

Lançamento fevereiro de 2016 

Objetivo: manter banco atualizado de profissionais que possam colaborar nas 

atividades de Capacitação e Pesquisa desenvolvidas pelo CLC. 

 

- Implantação do Curso de capacitação para gestores de bens culturais para os países 

da Região 

Oferta: anual de 20 vagas buscando contemplar todos os países da Região 

Seleção dos participantes: 

 A seleção dos candidatos está vinculada a apresentação de Propostas de 

Trabalho referentes à preservação ou gestão do Patrimônio Mundial nos países da 

Região. 

Metodologia: 

 O Curso está estruturado em dois módulos: o 1º, presencial, de 30 dias, e o 2º, 

de 5 meses, a distância, nos países de origem dos participantes, período necessário ao 

desenvolvimento dos estudos relativos aos casos selecionados e trabalho final (textual 

- artigo, monografia etc.) ou não-textual (desenhos, vídeos, banco de dados etc.). 

As sessões temáticas a serem desenvolvidas durante o Módulo Presencial serão 

estabelecidas somente após a seleção dos participantes, para, objetivamente, 

atenderem às questões demandadas nas Propostas de Trabalho selecionadas. 

Propõe-se que os estudos de caso e experiências sejam definidos a partir de 

demandas dos Estados participantes. Sítios inseridos na Lista Indicativa apresentada 

pelos países que compõem a região de abrangência do CLC e na Lista do Patrimônio 

Mundial são referências para estudos de caso e experiências tratados nos Curso. 

 Espera-se que, ao final do Curso, os participantes sejam capazes de elaborar 

reflexões críticas sobre a gestão do patrimônio; atuar na gestão de bens por meio de 

instrumentos eficazes e participativos, que possibilitem o compartilhamento com as 

comunidades envolvidas; e, também, entender os problemas relativos ao campo do 



patrimônio em geral e, mais especificamente, aqueles que tangem as peculiaridades 

dos países que compõem a região de abrangência do CLC, propondo soluções e 

estratégias. 

 

- Oficinas temáticas 

 Oferecidas anualmente, são uni-temáticas, organizadas a partir de demandas 

comuns dos países da Região de abrangência: gestão de riscos, listas indicativas e 

candidaturas, turismo sustentável, sistemas integrados de desenvolvimento urbano e 

territorial, estudos de impacto (patrimonial, ambiental, socioeconômico); 

implementação da convenção do patrimônio mundial etc. 

 De acordo com a experiência bem sucedida da Oficina realizada pelo CLC em 

novembro de 2014, propõe-se que a metodologia a ser adotada priorize os estudos de 

caso apresentados pelos participantes em resposta ao tema estabelecido. 

 

Nota: Considera-se que Curso e Oficina podem sofrer ajustes, de um ano para o outro, 

considerando as avaliações dos docentes e ingressantes, com vistas aos respectivos 

aprimoramentos. 

 

- Cursos de extensão 

 Trabalho integrado com o Mestrado Profissional em Preservação do 

Patrimônio/Iphan, para que sendo identificadas demandas de capacitação na Região 

que não possam ser atendidas pelo Programa de Formação do Centro, estas possam 

ser atendidas em cursos de extensão do Mestrado Profissional. 

 

 Eixo PESQUISA 

2016 

Desenvolvimento, com quadro próprio, da pesquisa: Abordagem sobre práticas de 

gestão do patrimônio cultural na Lista do Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 

A linha da pesquisa foca a definição das boas práticas de gestão do patrimônio 

cultural, especialmente definidas pela UNESCO, por meio do levantamento e 

identificação dessas boas práticas, com resumo analítico e crítico sobre os centros 

históricos e sítios arqueológicos referidos no site da UNESCO e na bibliografia 

disponibilizada na Internet. 



Como resultado prático, a pesquisa proporcionará aos países que compõem a 

região de abrangência do Centro Lúcio Costa subsídios para o desenvolvimento de 

diretrizes para boas práticas de gestão em centros históricos e sítios arqueológicos 

inscritos na Lista Patrimônio da Humanidade. 

Está proposta a seleção de três casos de “centro histórico” e “sítio 

arqueológico”, cujas práticas de preservação sejam bem sucedidas. 

 

Período da pesquisa: 6 meses, com início em março 

Os resultados da pesquisa serão disponibilizados no subsite do CLC. 

 

 

- Desenvolvimento da 2ª etapa da Pesquisa – Constituição de núcleo bibliográfico 

para o CLC 

 Lançamento de Chamada Pública para seleção de pesquisadores nos países da 

Região de abrangência do CLC, exceto Brasil, para o desenvolvimento de pesquisa para 

formar um painel que contemple publicações relativas às áreas do patrimônio material 

e imaterial, com ênfase da História, no campo das Humanas, dos principais livros que 

alcançam essas áreas, especialmente dos anos de 1960 em diante, quando questões 

nacionais e de desenvolvimento e independências/descolonização (caso da África 

lusófona) estabeleceram outros parâmetros conceituais e analíticos, especialmente da 

década de 1990 em diante. 

Trata-se de desenvolver pesquisas que deem apoio às ações de conhecimento, 

reflexão e compreensão dos fenômenos e objetos que venham a ser abordados e 

tratados no universo plural e multinacional que constitui o CLC. 

Os conjuntos bibliográficos relativos aos países deverão ser compostos de 

obras de caráter abrangente, sendo também consideradas de interesse as obras que 

tratem de tema abrangente, mas cujo foco tenha sido posto apenas numa ou mais 

regiões de território de cada um desses países ou em região que abranja territórios 

nacionais vizinhos. 

 

  



2017 

- 2ª Chamada de Pesquisas 

 Projeto visando o estudo e a pesquisa de temas que possibilitem a abordagem 

de conceitos, práticas e experiências de gestão do patrimônio, a partir de problemas e 

desafios comuns aos Estados participantes. 

Nesse sentido, tendo em conta os temas prioritários estabelecidos na 

Estratégia de Fortalecimento de Capacidades (EFCAS), no Plano de Ação para o 

Patrimônio Mundial na América do Sul 2015-2020, cujas expectativas são comuns aos 

PALOP, propõe-se que a área temática do 2º Edital de Pesquisas do CLC aborde a 

Gestão e Conservação dos bens do Patrimônio Mundial, com a possibilidade de 

apresentação de pesquisas com um dos seguintes subtemas: 

o Sistemas de gestão eficazes e inclusivos (setores público e privado, com 
particular ênfase nas comunidades locais) 

o Gestão de zonas de amortecimento e entorno 
o Listas indicativas e candidaturas 
o Políticas de Turismo sustentável e participativo 
o Sistemas Integrados de Desenvolvimento urbano e regional 
o Estudos de Impacto (Patrimonial, Ambiental, Socioeconómico ...) 
o Gestão de riscos 
o Desenvolvimento Sustentável 

 

Lançamento: maio de 2017 

 

- Acompanhamento da elaboração de Dossiês do Patrimônio da Humanidade 

 Acompanhamento pelo corpo técnico do Centro Lucio Costa do processo da 

elaboração de dossiês técnicos de candidatura dos bens à inscrição na lista do 

Patrimônio da Humanidade, com objetivo de constituir um acúmulo de informações e 

conhecimento sobre as metodologias e procedimentos utilizados, bem como sobre os 

atores, práticas e processos presentes na elaboração dos dossiês. A ação tem a 

finalidade de possibilitar o compartilhamento e difusão desse conhecimento e 

informações, tanto nas atividades de capacitação e pesquisa do Centro Lucio Costa, 

como também, quando necessário, no apoio à elaboração de novos dossiês no Brasil e 

nos demais países da Região. 



Essas informações e conhecimento sobre o processo de elaboração dos dossiês 

técnicos de candidatura dos bens à inscrição na lista do Patrimônio da Humanidade 

serão disponibilizadas no Observatório do Centro Lucio Costa. 

 

- Desenvolvimento de pesquisa com o tema PATRIMÔNIO MUNDIAL E PATRIMÔNIO 

BRASILEIRO: UNESCO E IPHAN 

 Pesquisa em arquivos e bibliotecas sobre a relação entre o IPHAN e a UNESCO, 

visando à elaboração de estudos detalhados e à divulgação de documentos e 

referências sobre o tema, abrangendo o período desde o início dos anos 1960, com a 

negociação para as primeiras missões de consultores e a abertura do escritório da 

UNESCO no Brasil, até a inscrição do bem cultural brasileiro mais recente na Lista 

Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. 

 A atuação da UNESCO na preservação do patrimônio cultural brasileiro pode 

ser notada desde a década de 1940, com a criação, sob orientação desse organismo 

internacional, da Comissão Nacional do Folclore, em 1947, no seio do Instituto 

Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, do Ministério das Relações Internacionais. 

Nesse sentido, destacam-se também os cursos de formação e capacitação 

desenvolvidos entre o Iphan e a UNESCO, as missões de consultores enviados a cidades 

brasileiras, a elaboração de dossiês de candidatura ao Patrimônio Mundial e da 

Humanidade e sua avaliação pela UNESCO e órgãos consultivos, a participação de 

técnicos do IPHAN nas reuniões e conferências da UNESCO e a ratificação das 

convenções internacionais, pelo Brasil, como iniciativas que marcaram esse 

intercâmbino na história de atuação do IPHAN. O estudo detalhado da bibliografia 

referencial e dos documentos guardados nos arquivos dessas instituições permitirá, ao 

Centro Lucio Costa, ampliar o entendimento da relação estabelecida entre esses dois 

órgãos, as influências entre ambos e as estratégias e práticas construídas 

colaborativamente para preservação do patrimônio cultural, determinantes para os 

entendimentos atuais acerca da gestão desse patrimônio. 

 O recorte da pesquisa foi estabelecido com o objetivo de abranger o período 

que se segue à ratificação, pelo Brasil, da Convenção para a Proteção do Patrimônio 

Mundial, Cultural e Natural, em 1977, marcado pela elaboração de listas indicativas e 

de dossiês de candidatura a Patrimônio Mundial, bem como pela avaliação da Unesco 



e seus órgão consultivos dos bens culturais e naturais submetidos à classificação como 

patrimônio mundial. O mesmo em relação aos processos de articulação e intercâmbio 

que caracterizaram a construção da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial (2003) e a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade 

das Expressões Culturais (2005), contextos em que o Brasil foi protagonista, tendo 

como base a ação social e política para o reconhecimento de bens e expressões 

culturais como elementos referenciais na valorização de identidades coletivas e da 

diversidade cultural, integrados às políticas públicas de preservação do patrimônio no 

país e no contexto internacional. 

Esta pesquisa permitirá o acesso e a divulgação de um conjunto de informações 

referenciais para as ações de formação do Centro Lúcio Costa, fundamentais para o 

entendimento das relações da UNESCO com o Brasil e seus orgãos governamentais e 

instituições nos processos de reconhecimento e gestão do patrimônio cultural, seus 

espaços e estratégias de atuação. 

 O objetivo é que este projeto experimental seja replicado para o contexto dos 

países que compõem a região de abrangência do Centro Lucio Costa 

 

Início estimado: em fevereiro/2016 

Período de realização da pesquisa: 18 meses 

Resultados Previstos: 

 Disponibilização digital (por meio do Observatório da Gestão do Patrimônio 

Cultural, do subsite do CLC no portal do Iphan e da Rede de Arquivos do IPHAN, e em 

papel (livro a ser editado) dos documentos e da bibliografia referencial, identificados 

como fundamentais para se entender o processo de definição das estratégias e 

práticas construídas colaborativamente para preservação do patrimônio cultural.de 

definição das estratégias e práticas construídas colaborativamente para preservação 

do patrimônio cultural. 

 

  



 Eixo DIFUSÃO 

2016 

- Divulgação dos artigos produzidos no âmbito da 1ª e 2ª Chamada de Artigos, no 

subsite do CLC. 

 

- 3ª Chamada de Artigos 

Projeto a ser desenvolvido em 2016, visando o desenvolvimento de artigos inéditos 

que abordem conceitos, práticas e experiências de gestão do patrimônio, a partir de 

problemas e desafios comuns aos Estados participantes. 

Tendo em conta os temas prioritários estabelecidos na Estratégia de fortalecimento de 

Capacidades (EFCAS), no Plano de Ação para o Patrimônio Mundial na América do Sul 

2015-2020, e no Programa “Gestão do Património Cultural dos Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa (PALOP) - Breve síntese dos encontros realizados”, propõe-se 

que a área temática do 3º Edital de Artigos do CLC aborde a Atualização das Listas 

Indicativas para uma melhor representatividade do patrimônio da Região – sítios, 

naturais, culturais e mistos, com a possibilidade de apresentação de artigos com um 

dos seguintes subtemas: representatividade do patrimônio natural da Região; novas 

tipologias no patrimônio cultural; inclusão das comunidades locais na definição das 

listas indicativas de bens culturais, naturais ou mistos. 

Lançamento estimado: maio 

 

- 2ª Chamada Pública para o desenvolvimento de projeto do Observatório da Gestão 

do Patrimônio do CLC 

 A instalação do Observatório de Gestão do Patrimônio é ação prioritária tendo-

se em conta que nele serão disponibilizadas, ao público de pesquisadores, profissionais 

e estudantes, todos os resultados das atividades de pesquisa, capacitação e difusão 

desenvolvidas no âmbito do Programa de Formação do Centro Lucio Costa. A 

articulação do Observatório com as atividades de formação do CLC tem por objetivo 

incentivar uma maior proximidade de profissionais, pesquisadores e docentes de 

instituições da Região com o campo de gestão e preservação do patrimônio. 



 O Observatório funcionará como um polo de atração e difusão de informações 

que gerem conhecimento para a preservação e gestão do patrimônio cultural, 

cabendo-lhe: viabilizar a convergência de fontes de informação; prover a comunidade 

de seus usuários de sistemas de dados sobre oferta e demanda de profissionais na 

área; compartilhar a produção e disseminação de estudos e pesquisas voltados para a 

melhoria da gestão do patrimônio; apoiar a comunicação do CLC com os 17 países da 

Região e unidades da UNESCO; apoiar o planejamento e o desenvolvimento das 

atividades de cooperação; e apoiar a criação de um sistema de monitoramento e 

avaliação de sítios. 

 

Lançamento estimado: Março 

 

2017 

- 4ª Chamada de Artigos 

 Projeto a ser desenvolvido em 2017, nos mesmos termos da 3ª Chamada de 

Artigos. 

Lançamento estimado: maio 

 

- Implantação do Observatório 

 

- Desenvolvimento de Plano de comunicação que inclua: 

 Desenvolvimento de Estratégias de comunicação e criação de produtos afins, 

em português e espanhol, mídia eletrônica, mídia social, material de divulgação, sobre 

temas de interesse no âmbito da área de atuação do CLC. 

 

- Desenvolvimento de materiais didáticos sobre temas fundamentais para a gestão e 

conservação do Patrimônio Mundial na Região. 

 



- Tradução para português e espanhol de material que subsidie a gestão e 

conservação do Patrimônio Mundial na Região. (a ser definido em conjunto com os 

órgãos afins dos países que compõem a Região de abrangência) 

 

 

 Para o Centro, a possibilidade de contar com foros periódicos de discussão 

sobre demandas e soluções, com redes de contatos técnicos e institucionais e com a 

troca de informações, como nas ações já desenvolvidas e projetadas, tornará mais fácil 

a identificação de pontos de convergência, o compartilhamento de conhecimento, a 

articulação de apoios técnicos e materiais. 

A afirmação de vínculos solidários entre os países envolvidos permitirá, mais do que 

tudo, superar o desconhecimento mútuo, um dos maiores obstáculos à Cooperação 

Sul-Sul. 

 

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2015 

 

 

Jurema Kopke Eis Arnaut 

Coordenadora Técnica do Centro Lucio Costa 

 


