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Apresentação

Ao com ple tar 70 anos, par te das atenções do Instituto do Patrimônio Histórico

e Artístico Nacional (IPHAN) vol ta-se ho je pa ra a ca te go ria de pai sa gem cul -

tu ral. Sua ca rac te rís ti ca fun da men tal é a ocor rên cia, em uma fração ter ri to rial,

do con ví vio sin gu lar en tre a na tu re za, os es paços cons truí dos e ocu pa dos, os

mo dos de pro dução e as ati vi da des cul tu rais e so ciais, nu ma re lação com ple -

men tar en tre si, ca paz de es ta be le cer uma iden ti da de que não pos sa ser con fe -

ri da por qual quer um de les isoladamente.

O in te res se na pai sa gem co mo um bem pa tri mo nial já exis tia no mo men to

da ins ti tu cio na li zação da pre ser vação do pa tri mô nio no Brasil em 1937, ma ni -

fes ta na criação do Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.

Assim co mo hou ve trans for mação nas prá ti cas de pre ser vação dos de mais bens

cul tu rais, as for mas de com preen são da pai sa gem e sua va lo ri zação tam bém se

trans for ma ram ao lon go do tem po. Com a adoção da ca te go ria in te gra do ra de

pai sa gem cul tu ral o IPHAN res pon de à cres cen te com ple xi da de da so cie da de

con tem po râ nea, que exi ge um con jun to maior de ins tru men tos ur ba nís ti cos,

am bien tais e ju rí di cos de pro teção do pa tri mô nio e apon ta pa ra a pos si bi li da -

de se via bi li zar um tra ba lho de ges tão do ter ri tó rio pac tua do en tre os di ver sos

agen tes da es fe ra pú bli ca e pri va da. Também atua li za a prá ti ca bra si lei ra com

re lação ao mo vi men to in ter na cio nal no cam po da pre ser vação do pa tri mô nio

cul tu ral que, em 1992, com ple tan do a Convenção da UNESCO pa ra o pa tri mô -

nio mun dial as si na da em 1972, ado tou a pai sa gem cul tu ral co mo con cei to fun -

da men tal pa ra en fren tar os de sa fios da pre ser vação no mun do moderno.

Com Paisagem Cultural e Patrimônio, pri mei ro nú me ro da Série Pesquisa e

Documentação do IPHAN, a Instituição co la bo ra pa ra preen cher la cu na na li -

te ra tu ra bra si lei ra so bre a re lação en tre pai sa gem e pa tri mô nio. Recupera par -

te das ex pe riên cias in ter na cio nais ao ana li sar a cons trução do con cei to de pai -

sa gem cul tu ral e sua adoção co mo ca te go ria da pre ser vação e traz à luz o ri co

acer vo guar da do no Arquivo Central do IPHAN, abor dan do a tra je tó ria bra si -

lei ra so bre pai sa gem e pa tri mô nio. Pretende-se com is to ofe re cer sub sí dios pa -

ra os es tu dos so bre a pai sa gem cul tu ral no Brasil e con tri buir pa ra o es ta be le -

ci men to de no vas ações de iden ti fi cação e pre ser vação do pa tri mô nio cultural. 

Luiz Fernando de Almeida – Presidente do IPHAN 
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Introdução

O objetivo inicial deste trabalho é simples: analisar algumas características e im -

plicações acerca da forma como a categoria de paisagem pode ser aplicada na

identificação e preservação do patrimônio cultural. Ao longo do texto que se -

gue, procura-se problematizar o conceito de paisagem cultural para além da sua

utilização pelo senso comum e discutir como ele pode ser útil à atribuição de

valor, identificação e proteção do patrimônio cultural no Brasil. A vinculação

entre paisagem e patrimônio cultural não é recente, mas vem ganhando especial

destaque, nas últimas décadas, em determinadas áreas, através da noção de pai -

sagem cultural. No Brasil, foi somente nos últimos anos que essa discussão se

ampliou e existe ainda um longo caminho de reflexão a ser percorrido, para que

se possa tornar a idéia de paisagem cultural uma categoria operacional nas ins -

tituições de preservação do patrimônio cultural brasileiro.

Em meio a múltiplas interpretações, há um consenso de que a paisagem cul -

tural é fruto do agenciamento do homem sobre o seu espaço. No entanto, ela pode

ser vista de diferentes maneiras. A paisagem pode ser lida como um do cumento

que expressa a relação do homem com o seu meio natural, mos trando as trans for -

mações que ocorrem ao longo do tempo. A paisagem pode ser lida como um

testemunho da história dos grupos humanos que ocuparam determinado espaço.

Pode ser lida, também, como um produto da sociedade que a produziu ou ainda

co mo a base material para a produção de diferentes simbologias, locus de inte ra ção

entre a materialidade e as representações sim bólicas. Em 1976, Donald Meining

identificava dez formas diferentes de enca rar a paisagem: como natureza, como

habitat, como artefato, como sis te ma, co mo problema, como riqueza, como ideo -

logia, como história, como lugar e como estética (MEINING, 1979). Existem, enfim,

diferentes olhares possíveis sobre a paisagem. Cabe aqui discutir algumas dessas

abordagens e refletir sobre como esse conceito é visto na discussão acerca dos

processos de atribuição de valor na área de preservação do patrimônio cultural.

Nos últimos anos, o interesse pela paisagem tem sido revigorado no âmbito

mundial na área de preservação do patrimônio, com sua qualificação como pai -

sagem cultural, em que são ressaltados aspectos da integração entre o ho mem e a
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natureza, entre o patrimônio material e o imaterial, na definição e es colha dos bens

que pertenceriam à categoria de paisagem. Foi a geografia a disciplina que, desde o

final do século XIX, mais se dedicou à idéia de paisagem cultural como fruto do

agenciamento do homem, em diferentes escalas, fazen do com que hoje, na

disciplina geográfica, este termo se confunda com o pró prio conceito de paisagem. 

Foi nesse contexto que a UNESCO instituiu, em 1992, a paisagem cultural co -

mo categoria para inscrição de bens na lista de patrimônio mundial, na inten -

ção de se libertar da dicotomia imposta pelos critérios existentes para a ins cri -

ção dos bens: naturais ou culturais. Até 2005, já se verificava um total de cin -

qüen ta bens inscritos nessa categoria, em todo o mundo. 

A discussão sobre paisagem como patrimônio cultural está presente no Brasil

desde a criação do IPHAN, em 1937. Ainda que não tenha sido utilizada a idéia

de paisagem cultural quando se criou o Livro do Tombo Arqueológico, Etno grá -

fico e Paisagístico – através do decreto-lei 25 –, a sua criação e os bens ali inscritos

constituem experiências importantes para se compreender a ação da Instituição

em relação às paisagens. No entanto, embora tenha se utilizado a categoria de

paisa gem em diferentes situações, na maior parte das vezes, a história de ação da

Instituição revela pouca clareza em relação àquilo que se entendia por paisa gem,

e poucos foram aqueles que procuraram tornar mais clara sua aplicação. Assim,

a utilização da noção de paisagem cultural para a atribuição de valor de pa -

trimônio apresenta um campo fértil e deve suscitar uma rica discussão na área

de identificação e preservação do patrimônio cultural.

Para essa discussão há dois aspectos fundamentais: o primeiro é o de que a

paisagem tem sido objeto de estudos de diferentes disciplinas acadêmicas. Isso

tem aberto um vasto campo de reflexão teórica sobre o assunto, que precisa ser

ex plorado, uma vez que é a escolha de determinada concepção de paisagem e da

metodologia para abordá-la que orientará os resultados do processo de iden -

tificação e preservação da paisagem. O processo de atribuição de valor e seus re -

sultados, central na identificação e preservação do patrimônio cultural, está, as -

sim, ligado intimamente ao aparato conceitual e metodológico que lhe dá apor -

te. O segundo aspecto refere-se às estratégias adotadas em âmbito mundial para

a inclusão da categoria de paisagem cultural nos processos de identificação e

preservação do patrimônio, bem como na gestão do território. Essas estratégias

precisam ser conhecidas, não visando uma simples transposição para a ação

brasileira, mas para que, a partir delas, se possa refletir sobre a construção de

uma estratégia brasileira adequada à realidade do país e à sua legislação. A partir

10



disso, é necessária uma avaliação sobre a experiência adquirida pelo Brasil sobre

a paisagem, através de sua instituição federal de preservação do patrimônio

cultural, o IPHAN, evitando-se com isso que a discussão ora empreendida seja

feita sobre uma tábula rasa, ignorando as experiências do passado. 

Esse é o contexto que será explorado neste trabalho. Na primeira parte é apre -

sentada uma discussão teórica sobre o conceito de paisagem, mais espe cifi ca men -

te a forma como este conceito tem sido trabalhado pela geografia, ciên cia que fez

da paisagem um de seus conceitos fundamentais. É sabido que a paisa gem tem si -

do foco de interesse e de reflexão de diferentes disciplinas, den tre elas a ar qui te -

tura e a ecologia. Na área de preservação cultural no Brasil, es sa cate go ria tem sido

abordada principalmente por arquitetos, sendo ine gável a con tribuição des tes

para o avanço da reflexão. No entanto, a pequena par ti cipação de geógrafos den -

tro das instituições de preservação cultural no país fez com que a vasta con tri bui -

ção da geografia neste campo tenha perma ne cido co nhecida apenas por al guns

iniciados. Por esta razão, é importante dis cutir co mo a paisagem se trans for mou

em um conceito-chave para algumas correntes da geografia e como a dis cussão de

mais de um século sobre o tema po de ser importante para o desen vol vi  mento de

novas reflexões sobre as estra tégias de atribuição de valor a uma paisagem.

Na segunda parte é discutida a trajetória da associação dos conceitos de pai -

sa gem e de patrimônio no âmbito internacional. São privilegiadas duas expe -

riências: a criação da categoria de paisagem cultural para a inscrição como pa -

tri mônio mundial pela UNESCO e a criação da Convenção Européia da Paisa -

gem. Ambas constituem estratégias bastante diferenciadas, tanto pela abran -

gência como pelos objetivos. Uma reflexão sobre elas poderá contribuir para a

reflexão sobre a construção de uma estratégia brasileira para valorização das

pai sagens como instrumento de preservação cultural.

Na terceira parte o foco de análise recai sobre a trajetória brasileira de iden -

tificação e preservação de paisagens como patrimônio cultural, tomando so -

bre tudo os processos de tombamento existentes no Arquivo Central do IPHAN

no Rio de Janeiro como principal fonte de análise. Finalmente, são elencadas

uma série de possibilidades de estratégias de ações relacionadas a paisagens que

podem ser constituídas no campo da identificação e preservação do patri mô -

nio cultural no Brasil. Fica evidente que o objetivo aqui não é esgotar o tema.

Pretende-se com esse trabalho, muito mais do que dar respostas, alimentar a

crescente discussão sobre paisagem e patrimônio cultural no Brasil, contri bu -

indo para a difusão de novas abordagens. 
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I
Paisagem: 
um conceito, múltiplas
abordagens



Paisagem é um ter mo uti li za do por di fe ren tes dis ci pli nas, umas com mais tra -

dição que ou tras, co mo a geo gra fia, a ar qui te tu ra, a eco lo gia, a ar queo lo gia.

Embora ha ja um pe que no de no mi na dor co mum, ca da uma des sas dis ci pli nas

se apro pria do ter mo de ma nei ra di fe ren cia da, con fe rin do a ele sig ni fi ca dos

bas tan te di ver sos. Além dis so, ca da uma des sas dis ci pli nas apre sen ta in ter na -

men te cor ren tes de pen sa men to que tra tam do con cei to de pai sa gem, teó ri ca e

me to do lo gi ca men te, de ma nei ras bas tan te dis tin tas. Tudo is so tor na a noção de

pai sa gem ex tre ma men te po lis sê mi ca e al guns crí ti cos ne gam mes mo seu va lor

co mo um con cei to cien tí fi co em função de sua po lis se mia e subjetividade.

O que se rá fei to aqui é uma apre sen tação do de ba te so bre a pai sa gem, vi -

san do apro fun dar de fi nições, ho je já cor ren tes no sen so co mum, que apon tam

a pai sa gem cul tu ral co mo tes te mu nho do tra ba lho do ho mem, de sua re lação

com a na tu re za, co mo um re tra to da ação hu ma na so bre o es paço ou ain da co -

mo pa no ra ma e ce ná rio. Pretende-se de mons trar que a adoção de qual quer

con cepção de pai sa gem ne ces si ta ser rea li za da a par tir de um em ba sa men to

teó ri co mais con sis ten te, sob pe na de rea li zar mos um tra ba lho de pes qui sa e de

atri buição de va lor su per fi cial. Além dis so, é ne ces sá rio que se es te ja aten to ao

fa to de que as es co lhas rea li za das na de fi nição da noção de pai sa gem, em qual -

quer tra ba lho, in ter fe ri rão no seu re sul ta do fi nal, pois a adoção de uma abor -

da gem em de tri men to de ou tra de ve, in va ria vel men te, le var a di fe ren tes con -

clu sões em pes qui sas so bre um mes mo objeto. 

Dentro da geo gra fia, uma das dis ci pli nas que ao lon go de sua his tó ria mais

tem se de di ca do a re fle tir so bre a pai sa gem co mo um con cei to1, a qua li fi cação

de pai sa gem cul tu ral ho je se con fun de com o pró prio con cei to de pai sa gem, e

qual quer que se ja a dis cus são em tor no do seu de sen vol vi men to co mo uma

ciên cia mo der na de ve rá con si de rar a lon ga e in trin ca da his tó ria da pai sa gem,

com os cí cli cos mo vi men tos de acei tação e re fu tação des se con cei to e suas múl -

ti plas abor da gens. Como apon ta MIKESELL (1972: 09), a iden ti fi cação, des crição
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1 Quando abor da da den tro da dis cus são teó ri ca da geo gra fia, a pai sa gem se rá tra ta da aqui co mo um
con cei to cien tí fi co, pos to que tra di cio nal men te foi ob je to de den sa dis cus são a seu res pei to, ten do si -
do con si de ra da co mo um con cei to es tru tu ran te da dis ci pli na den tro de al gu mas tra dições da geo gra -
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que se mos tra co mo um ins tru men to fun da men tal do pen sa men to em sua ta re fa de iden ti fi car, des -
cre ver e clas si fi car os di fe ren tes ele men tos e as pec tos da rea li da de, sen do ne ces sá rio à dis cus são cien -
tí fi ca. Fora da dis cus são aca dê mi ca, a pai sa gem po de ser tra ta da co mo uma noção ou ca te go ria, es ta
úl ti ma en ten di da co mo um con jun to de ele men tos que pos suem ca rac te rís ti cas co muns, mas que não
pos sui a pre ci são teó ri ca e des cri ti va de um con cei to.



e in ter pre tação de pai sa gens tem si do um dos maio res em preen di men tos da

geo gra fia ao lon go de sua his tó ria. Dentre os ou tros con cei tos ba sais da dis ci -

pli na, tais co mo es paço, ter ri tó rio, re gião e lu gar, é atra vés da pai sa gem que, de

um mo do ge ral, os geó gra fos têm in cor po ra do a di men são cul tu ral nos seus

tra ba lhos (MEINING, 1979; BERQUE, 1984; CLAVAL, 1999). No en tan to, am pla -

men te uti li za do pe lo sen so co mum e apre sen tan do uma va riação em seu sig ni -

fi ca do se gun do di fe ren tes lín guas2, o con cei to de pai sa gem tem de mons tra do

ser um dos mais di fí ceis de se es ta be le cer no âm bi to científico.

O ob je ti vo aqui é dis cu tir al gu mas das abor da gens mais uti li za das den tro da

pes qui sa geo grá fi ca, ten do em vis ta en ri que cer a dis cus são so bre as pos si bi li -

da des de apro priação do con cei to de pai sa gem pa ra a dis cus são do pa tri mô nio

cul tu ral. Na aná li se so bre o con cei to de pai sa gem no pen sa men to geo grá fi co

aqui em preen di da, se rão pri vi le gia dos au to res que es cre ve ram em in glês e

fran cês por es tas cons ti tuí rem, his to ri ca men te, as duas lín guas de maior in -

fluên cia na co mu ni da de geo grá fi ca. Dentro da dis cus são so bre a pai sa gem em -

preen di da por geó gra fos de lín gua in gle sa, op tou-se por di vi dir as inú me ras

abor da gens em dois gran des gru pos a par tir da va lo ri zação con fe ri da a as pec -

tos ma te riais ou sim bó li cos na paisagem. 

Desse mo do, a pri mei ra abor da gem aqui em fo co se rá o mé to do mor fo ló -

gi co de aná li se da pai sa gem, de sen vol vi do por Carl Sauer, que sur giu ao fi nal

do pri mei ro quar tel do sé cu lo XX, nos Estados Unidos, co mo um mo vi men to

de opo sição ao de ter mi nis mo geo grá fi co, ou am bien ta lis mo, co mo era cha ma -

do na épo ca3. A abor da gem de Sauer re cu pe ra a tra dição ale mã do fi nal do sé -

cu lo XIX e iní cio do sé cu lo XX, com au to res co mo Passarge e Schlüter e vê a

geo gra fia co mo uma ciên cia da pai sa gem. A pai sa gem é ana li sa da em suas for -

mas ma te riais, exis tin do uma preo cu pação em in ves ti gar co mo a cul tu ra hu -
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2 O vo cá bu lo ale mão Landschaft não apre sen ta uma cor res pon dên cia exa ta ao ter mo in glês Landscape,
as sim co mo o ter mo fran cês Paysage apre sen ta di fe renças em re lação a am bos. Para maio res in for -
mações so bre a ori gem e as va riações eti mo ló gi cas da pa la vra pai sa gem ver OLWIG (1996).

3 Princípio se gun do o qual as ca rac te rís ti cas das so cie da des hu ma nas de ve riam ser es tu da das atra vés
de seu am bien te, uma vez que é ele quem as mol da. Seduzia pe la pos si bi li da de de es ta be le ci men to de
leis ge rais que re ge riam as so cie da des e a for ma co mo es tas trans for mam seus es paços e suas pai sa -
gens: a um am bien te da do, ca be ria um úni co ti po de so cie da de, dei xan do pou co es paço pa ra o ar bí -
trio hu ma no. A teo ria dos cli mas de Montesquieu era uma gran de ins pi ração pa ra mui tos, uma vez
que atri buía, por exem plo, aos cli mas tem pe ra dos me lho res con dições pa ra o de sen vol vi men to de so -
cie da des avança das, en quan to afir ma va que o cli ma tro pi cal li mi ta va o tra ba lho e por is so es sas re giões
es ta riam fa da das a abri gar so cie da des atra sa das.



ma na, ana li sa da atra vés de seus ar te fa tos ma te riais, trans for ma es sa pai sa gem.

Sauer po de ser con si de ra do o fun da dor da geo gra fia cul tu ral nor te-ame ri ca na,

e a Escola que se for mou em sua vol ta, em Berkeley, re pre sen tou um dos mais

ri cos apor tes teó ri co-me to do ló gi cos da geo gra fia nor te-ame ri ca na no sé cu lo

XX, e ain da ho je in fluen cia di fe ren tes trabalhos.

O se gun do con jun to de abor da gens aqui tra ta do ana li sa os as pec tos sim bó -

li cos da pai sa gem, que co meça a ga nhar des ta que no fi nal da década de 1960

com aqui lo que fi cou co nhe ci do den tro da geo gra fia co mo mo vi men to hu ma -

nis ta, cor ren te que va lo ri za va a aná li se da sub je ti vi da de na pes qui sa geo grá fi -

ca. Na década de 1980, a in ves ti gação em tor no da sim bo lo gia da pai sa gem se

trans for ma em uma das prin ci pais ca rac te rís ti cas dos geó gra fos que pro cu ram

for mar aqui lo que cha ma ram de “Nova Geografia Cultural”. Longe de for ma -

rem um blo co ho mo gê neo, num pri mei ro mo men to, o que unia es ses tra ba -

lhos era a crí ti ca ao tra ba lho de Sauer e à Escola de Berkeley, a quem pas sa ram

a cha mar de “Geografia Cultural Tradicional”. Os au to res des sa no va pers pec -

ti va fo ram os res pon sá veis pe la in tro dução da aná li se de sím bo los e de as pec -

tos sub je ti vos den tro da geo gra fia cul tu ral de lín gua in gle sa e, por con se guin -

te, den tro das abor da gens da pai sa gem na geo gra fia an glo-saxônica. 

A geo gra fia fran ce sa per ma ne ceu à mar gem des se de ba te en tre geo gra fia cul -

tu ral tra di cio nal e no va geo gra fia cul tu ral, o que não sig ni fi ca que não te nha

ofe re ci do con tri buições im por tan tes pa ra o es tu do da pai sa gem, co mo, por

exem plo, atra vés dos tra ba lhos de Paul Vidal de La Blache, Éric Dardel e, mais

re cen te men te, Augustin Berque. Será es sa a dis cus são apro fun da da à frente. 
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A mor fo lo gia da paisagem

A geo gra fia ba seia-se, na rea li da de, na união dos ele men tos fí si cos e

cul tu rais da pai sa gem. O con teú do da pai sa gem é en con tra do, por -

tan to, nas qua li da des fí si cas da área que são im por tan tes pa ra o ho -

mem e nas for mas do seu uso da área, em fa tos de ba se fí si ca e fa tos

da cul tu ra hu ma na. (Carl SAUER, 1996 [1925]).

Não há co mo ne gli gen ciar o tra ba lho de ex plo ra do res co mo Alexander von

Humboldt (1769-1859)4 em re lação ao de sen vol vi men to de uma ciên cia sin té -

ti ca do glo bo e de des crição das pai sa gens. Embora não pu des se ser con si de ra -

do um geó gra fo, al guns his to ria do res do pen sa men to geo grá fi co atri buem a

Humboldt a fun dação de uma tra dição pai sa gís ti ca na dis ci pli na (CAPEL,

1981), ain da que a pró pria geo gra fia só vies se a ser ins ti tuí da co mo um sa ber

aca dê mi co em pe río do pos te rior à mor te do ex plo ra dor alemão.

Em com pa nhia do mé di co e bo tâ ni co fran cês Aimé Bonpland (1773-1858),

após uma frus tra da ten ta ti va de em bar car nu ma via gem de vol ta ao mun do,

em 1799, aos trin ta anos, Humboldt em bar ca pa ra a América do Sul, com au -

to ri zação da Coroa es pa nho la pa ra via jar por suas co lô nias. Após via jar pe la

Amazônia e pe los Andes, se gue pa ra Cuba e ter mi na sua via gem no México,

vol tan do pa ra a Europa em 1804. Humboldt pas sa ria en tão o res to da sua vi da

or ga ni zan do e pu bli can do ma te riais oriun dos des sa via gem. Sua vi são to ta li -

zan te, com pa ra ti va, in te gra va fa tos na tu rais e fa tos so ciais. Somando in for -

mações ad qui ri das em ou tras via gens, den tre elas à Ásia em 1829, Humboldt

pu bli ca em Berlim en tre 1845 e 18625 seu Kosmos, obra que pos suía, pa ra seu

au tor, um ca rá ter mar ca da men te pe da gó gi co. Humboldt inspirou na ciência

geo gráfica que nascia o ob je ti vo de es tu dar a fi sio no mia na tu ral ex clu si va de

de ter mi na das porções da Terra. Assim, em Humboldt, se gun do o es pí ri to da

Naturphilosophie ale mã, a pai sa gem é en ten di da co mo a ima gem da na tu re za

(TISSIER, 2003) em seu ca rá ter to ta li zan te. Dentro des sa tra dição, a pai sa gem

pas sa a ser to ma da co mo um dos cen tros da atenção pa ra mui tos da que les que

re forçam o ca rá ter sin té ti co dos es tu dos de geo gra fia, in fluen cian do os tra ba -
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4 Cf Cronologia no Anexo I.

5 O quin to e úl ti mo vo lu me da obra foi pu bli ca do em 1862, três anos após a mor te de Humboldt, reu -
nin do no tas de tra ba lho. 



lhos da geo grá fi ca clás si ca, fi nal men te ins ti tu cio na li za da aca de mi ca men te, do

fi nal do sé cu lo XIX. 

Apesar da ine gá vel in fluên cia de Humboldt, a de fi nição da pai sa gem co -

mo um con cei to for mal da geo gra fia mo der na emer ge no fi nal do sé cu lo

XIX e iní cio do sé cu lo XX na Alemanha, com Otto Schlüter (1872-1959) e

Siegfried Passarge (1866-1958), sen do in tro du zi da nos Estados Unidos por

Carl Ortwin Sauer (1889-1975) (ENGLISH e MAYFIELD, 1972). Nesse sen ti do,

há um con sen so en tre to dos os his to ria do res da geo gra fia so bre o fa to de

que foi na Alemanha, no fi nal do sé cu lo XIX e iní cio do sé cu lo XX, que a

geo gra fia cul tu ral co meçou a dar seus pri mei ros pas sos em di reção à sua de -

fi nição co mo um sub cam po da geo gra fia (CAPEL, 1981; GOMES-MENDOZA,

1982; GOMES, 1996).

Otto Schlüter usou o ter mo Kulturgeographie [geo gra fia cul tu ral] in tro du -

zi do ini cial men te por E. Kapp, crian do a mor fo lo gia da pai sa gem cul tu ral. Ao

pro ce der de for ma aná lo ga à geo mor fo lo gia, não se li mi tou ao es tu do dos pro -

ces sos res pon sá veis pe la con fi gu ração atual da pai sa gem. Seu mé to do cons ti -

tuía na des crição das par tes com po nen tes da pai sa gem cria das pe las ati vi da des

hu ma nas e na ex pli cação de suas origens.

Kulturlandschaft foi um ter mo cria do por Schlüter pa ra de sig nar a pai sa gem

trans for ma da pe lo tra ba lho do ho mem, ou a pai sa gem cul tu ral, em opo sição a

Naturlandschaft [pai sa gem na tu ral], da qual a ação do ho mem es ta ria au sen te

(SCHICK, 1982).

Siegfried Passarge for mu lou uma hie rar quia de re giões e pai sa gens, ini cian -

do da maior até a me nor em ter mos de es ca la. Inicialmente, seus es tu dos in -

cluíam ape nas os as pec tos fí si cos. Somente mais tar de, Passarge in clui a so cie -

da de co mo um agen te na con fi gu ração da pai sa gem em seu trabalho.

Na ver da de, a maior con tri buição des ses geó gra fos con sis tiu em que

Schlüter e Passarge es ta vam in te res sa dos na in ves ti gação de co mo os ele men -

tos que com põem a pai sa gem se agru pa vam, pos si bi li tan do uma hie rar quia de

pai sa gens, e tam bém nos me ca nis mos de trans for mação da pai sa gem na tu ral

em pai sa gem cul tu ral (CORREA, 1995:4).

Esses au to res for ma ram uma ba se teó ri ca e me to do ló gi ca so bre a qual os as -

pec tos cul tu rais po de riam ser es tu da dos cien ti fi ca men te. Apesar dis so, foi so -

men te nos Estados Unidos, com Carl Sauer, que a geo gra fia cul tu ral ga nhou o

sta tus de um sub cam po in de pen den te den tro da dis ci pli na geo grá fi ca, no qual

o con cei to de pai sa gem ti nha seu lu gar de destaque.
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Em 1925, Sauer pu bli cou um tra ba lho que em pou co tem po se tor na ria um

clás si co da geo gra fia. Em seu The mor pho logy of Landscape apre sen ta o que pre -

ten dia ser um con teú do pro gra má ti co pa ra a dis ci pli na geo grá fi ca. Esse es tu do

re pre sen ta uma cla ra ten ta ti va de rup tu ra com re lação ao de ter mi nis mo am -

bien tal ou geo grá fi co que en tão do mi na va a geo gra fia nor te-ame ri ca na, re pre -

sen ta do por au to res co mo Ellen C. Semple6.

Sauer pro põe a di fe ren ciação de áreas co mo o ob je ti vo da ciên cia geo grá fi -

ca7 e a pai sa gem co mo o con cei to cen tral da geo gra fia, con cei to es se que, se -

gun do ele, se ria ca paz de rom per com as dua li da des da dis ci pli na (fí si co/hu -

ma no e ge ral/re gio nal), além de ca pa ci tar a exis tên cia de um mé to do pró prio,

sen do es sas as gran des di fi cul da des en tão en con tra das pe la geografia.

O tra ba lho de Sauer, por ter for ma do dis cí pu los e se cons ti tuí do nu ma ver -

da dei ra es co la nos Estados Unidos e mes mo fo ra de lá, foi o mais bem su ce di -

do no con tex to dos anos 20 e 30 do sé cu lo XX, quan do fo ram fei tas vá rias ten -

ta ti vas de cons truções me to do ló gi cas que fa ziam do es tu do da pai sa gem al go

es sen cial, se não ex clu si vo, pa ra a geo gra fia (MIKESELL, 1972: 09).

Segundo Sauer, “O ter mo ‘pai sa gem’ é pro pos to pa ra de no tar o con cei to

uni tá rio da geo gra fia, pa ra ca rac te ri zar a pe cu liar as so ciação geo grá fi ca dos fa -

tos” (SAUER, 1996: 300). Landscape se ria o equi va len te ao ale mão Landschaft, e

po de ser de fi ni do co mo uma área cons truí da por uma as so ciação dis tin ta de

for mas, tan to na tu rais co mo cul tu rais (SAUER, 1996: 301). Ainda nes se mes mo

tra ba lho de 1925, Sauer lançou a fra se que ain da ho je é re pe ti da à exaus tão por

aque les fi lia dos à Escola de Berkeley e que pro cu ra dar con ta da re lação en tre

o ho mem e a na tu re za: “a cul tu ra é o agen te, a área na tu ral o meio e a pai sa -

gem cul tu ral é o re sul ta do” (SAUER, 1996).

Fortemente in fluen cia do pe la geo gra fia ale mã, Sauer to mou de au to res co -

mo Schlüter e Passarge os con cei tos de pai sa gem na tu ral e pai sa gem cul tu ral. A
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6 Ellen C. Semple (1863-1932), uma das geó gra fas ame ri ca nas mais fa mo sas do iní cio do sé cu lo XX,
po de ser con si de ra da co mo a gran de di fu so ra do de ter mi nis mo am bien tal, ou sim ples men te am bien -
ta lis mo, co mo era co nhe ci do na épo ca, nos Estados Unidos. Sua prin ci pal obra, Influences of
Geographic Environment, pu bli ca da em 1911 ob te ve uma gran de re per cus são e acei tação nos meios
cien tí fi cos du ran te um bom tempo.

7 Com es sa pro po sição, Sauer foi o pri mei ro, mes mo an tes de Hartshorne, a pro por a di fe ren ciação de re -
giões co mo o ob je to fun da men tal da geo gra fia (GOMES, 1996: 232). Richard Hartshorne (1899-1992) fi cou
co nhe ci do por de sen vol ver o mé to do de di fe ren ciação de áreas co mo o prin ci pal ob je to da geo gra fia. Sua
obra The Nature of geo graphy (1939) po de ser con si de ra da co mo uma das maio res con tri buições da mo -
der na geo gra fia de lín gua in gle sa, jus ti fi can do os es tu dos re gio nais co mo cen trais à dis ci pli na geo grá fi ca.



pri mei ra é aque la pai sa gem ain da sem as trans for mações do ho mem, en quan to

a se gun da é a pai sa gem trans for ma da pe lo tra ba lho do ho mem. Desses dois au -

to res Sauer to mou tam bém a con cepção de que o es tu do da pai sa gem de ve ser

res tri to es sen cial men te aos as pec tos vi sí veis, ex cluin do as sim to dos os fa tos não-

ma te riais da ati vi da de hu ma na (GOMES, 1996: 231; MENDONZA, 1982: 75). Nesse

mes mo tex to de 1925, Sauer dei xa ex plí ci to que as di men sões es té ti ca e sub je ti -

va da pai sa gem exis tem, são re co nhe ci das, mas não fa zem par te do in te res se

cien tí fi co, na me di da em que não po dem ser clas si fi ca das e men su ra das. Isso re -

pre sen ta va a vi são cor ren te das ciên cias na que le mo men to, ain da im preg na das

pe lo po si ti vis mo e pe la ne ces si da de de es ta be le ci men to de leis gerais.

Amigo e co le ga em Berkeley de Alfred Kroeber (1876-1960), an tro pó lo go e

um dos pre cur so res da Escola Cultural Americana, Sauer to ma de le o con cei to

de cul tu ra com o qual tra ba lha e que vi ria, pos te rior men te, a ser um dos prin -

ci pais al vos das crí ti cas que so freu, co mo ve re mos adian te. Para Kroeber, era a

cul tu ra que jus ti fi ca va as di fe ren tes rea li zações do ho mem so bre a ter ra, mais do

que a ge né ti ca ou as con dições do meio. Tendo co mo preo cu pação evi tar a con -

fu são, en tão ain da co mum, en tre o or gâ ni co e o cul tu ral (LARAIA, 1986), se gun -

do Kroeber, é atra vés da cul tu ra que as so cie da des de sen vol vem meios de adap -

tação aos di fe ren tes am bien tes, e não a na tu re za ou a ge né ti ca que de ter mi na -

riam o ti po de so cie da de que ocu pa de ter mi na do es paço, co mo que riam os de -

ter mi nis tas. Nessa abor da gem, a cul tu ra pos sui, em si mes ma, um va lor au to-

ex pli ca ti vo, não ne ces si tan do ser ex pli ca da. Dessa ma nei ra, ele for ne ceu a Sauer

os ar gu men tos de que ne ces si ta va pa ra rom per com o de ter mi nis mo ambiental.

Quanto à me to do lo gia, co mo apon ta CORREA (1989), Sauer ne ga a uti li -

zação de qual quer teo ria a prio ri pa ra a in ter pre tação da pai sa gem. Nega tam -

bém a pos tu ra idio grá fi ca na geo gra fia, ou se ja, o es tu do dos fe nô me nos par ti -

cu la res8. O mé to do de Sauer é o in du ti vo9, em pi ri cis ta e pro cu ra ge ne ra li -
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8 A an ti no mia en tre idio grá fi co e no mo té ti co es tá no cer ne da ex pli cação nas ciên cias so ciais e nas dis -
cus sões so bre o ra cio cí nio geo grá fi co. Idiográfico de sig na o es tu do de fe nô me nos par ti cu la res, dos ob -
je tos ou in di ví duos con si de ra dos nas suas sin gu la ri da des. Nomotético de sig na o es tu do preo cu pa do
com o es ta be le ci men to de leis ge rais.

9 Indução e de dução são dois ter mos que de fi nem a re lação en tre a teo ria e a em pi ria na ciên cia. A
abor da gem é in du ti va quan do con sis te em che gar à ex pli cação ge ral a par tir da in fe rên cia da ob ser -
vação em pí ri ca e da des crição do par ti cu lar. A abor da gem é de du ti va quan do con sis te em ti rar as con -
se qüên cias ló gi cas de axio mas e de hi pó te ses, sem que ha ja qual quer ex pe ri men tação. Ela po de ser ain -
da hi po té ti co-de du ti va quan do, par tin do de uma cons trução teó ri ca to ma da co mo ver da dei ra, é fei ta
a con fron tação com a rea li da de pa ra que se tes te a sua va li da de.



zações. Sauer faz ques tão de afir mar que o sen ti do que em pre ga no ter mo pai -

sa gem não é o de uma ce na atual vis ta por um ob ser va dor. Para ele, a pai sa gem

geo grá fi ca é uma ge ne ra li zação de ri va da da ob ser vação de ce nas in di vi duais. O

geó gra fo po de des cre ver uma pai sa gem in di vi dual co mo um ti po por ele cons -

truí do ou pos si vel men te uma va rian te do ti po, mas sem pre de ve ter em men te

o ge né ri co, e pro ce der por com pa ração. Uma apre sen tação or de na da das pai -

sa gens da Ter ra se ria um for mi dá vel em preen di men to, afir ma. Iniciando com

uma di ver si da de in fi ni ta, as ca rac te rís ti cas sa lien tes são se le cio na das pa ra o es -

ta be le ci men to do ca rá ter da pai sa gem e pa ra co lo cá-la den tro de um sis te ma

(SAUER, 1996: 303). Por de fi nição, a pai sa gem pos sui uma iden ti da de que é ba -

sea da em uma cons ti tuição re co nhe cí vel, em li mi tes e em uma re lação ge né ri -

ca com ou tras pai sa gens, cons ti tuin do par te de um sis te ma geral. 

O mé to do mor fo ló gi co de sín te se pro pos to por Sauer ba seia-se nos se guin -

tes postulados:

1. Que há uma uni da de or gâ ni ca ou qua se or gâ ni ca, is to é, uma es -

tru tu ra na qual cer tos com po nen tes, cha ma dos de “formas”, são

ne ces sá rios;

2. A si mi la ri da de de for mas em di fe ren tes es tru tu ras é re co nhe ci da

por cau sa de sua equi va lên cia fun cio nal, sen do, en tão homólogas;

3. Que as uni da des es tru tu rais pos sam ser co lo ca das em sé ries, es pe -

cial men te em uma uni da de que te nha seu de sen vol vi men to ao

lon go do tem po va lo ri za do, par tin do do in ci pien te até o fi nal ou

es tá gio com ple to (SAUER, 1996: 304).

A con si de ração da pai sa gem a par tir de uma qua li da de or gâ ni ca le van ta um

pon to in te res san te da obra de Sauer. Apesar da preo cu pação em rom per com

o de ter mi nis mo am bien tal, ao con si de rar es sa qua li da de or gâ ni ca da pai sa gem,

com uma ên fa se em seus es tá gios evo lu ti vos, Sauer in cor po ra o dar wi nis mo

co mo ma triz ex pli ca ti va (CORREA, 1989). O con cei to de pai sa gem de sen vol vi -

do es tá im preg na do pe lo dar wi nis mo da épo ca, que per meia to da a obra. Per -

cebe-se es se as pec to por que, além do ca rá ter es pa cial, a va riá vel tem po, apre -

sen ta da se gun do es tá gios de evo lução da pai sa gem, re pre sen ta um im por tan te

pon to no es tu do de Sauer. Segundo ele, não é pos sí vel for mar uma idéia de pai -

sa gem ex ce to em ter mos de suas re lações no tem po, bem co mo suas re lações

no es paço, na me di da em que ela es tá em um con tí nuo pro ces so de de sen vol -
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vi men to e mu dança no tem po e no es paço (SAUER, 1996: 307). Os es tu dos de

ca rá ter ge né ti co das pai sa gens for mam uma das ca rac te rís ti cas cen trais do tra -

ba lho de Sauer e da es co la por ele de sen vol vi da em Berkeley. Sauer, ao se in te -

res sar pe la ma nei ra co mo o ho mem trans for ma uma pai sa gem na tu ral em pai -

sa gem cul tu ral, afir ma va que o tra ba lho do geó gra fo de ve ria ini ciar-se na ob -

ser vação da pai sa gem na tu ral10 e acom pa nhar o de sen vol vi men to des ta ao lon -

go do tem po, até a for mação da pai sa gem cul tu ral atual. A pai sa gem cul tu ral

ex pres sa o tra ba lho do ho mem so bre o es paço e, des sa for ma, ela não é es tá ti -

ca, es tá su jei ta a mu dar, tan to pe lo de sen vol vi men to da cul tu ra, co mo pe la

subs ti tuição des ta. Assim ha ve ria um mo men to de de sen vol vi men to da pai sa -

gem cul tu ral até que es ta al canças se o clí max, pas san do en tão a um pe río do de

de ca dên cia on de po de ria ha ver a im po sição de uma no va cul tu ra que ini cia ria

o pro ces so de cons trução de sua pai sa gem cul tu ral no va men te. Dessa for ma,

ha ven do a in tro dução de uma cul tu ra ex te rior, a pai sa gem cul tu ral so fre um

re ju ve nes ci men to ou uma no va pai sa gem cul tu ral é cons truí da so bre os re ma -

nes cen tes da an ti ga (SAUER, 1996: 311)11.

Uma das prin ci pais con tri buições de Sauer ao de sen vol vi men to do es tu do

da pai sa gem es tá li ga da ao fa to apon ta do por Cosgrove de que, sob o mé to do

mor fo ló gi co, a pai sa gem se trans for ma num ob je to que po de ser es tu da do

atra vés dos mé to dos con si de ra dos cien tí fi cos na que le mo men to. Seus ele men -

tos de com po sição e suas re lações se tor nam sus ce tí veis de uma in ves ti gação

cien tí fi ca, clas si fi cação e men su ração (COSGROVE, 1984:16), as pec tos en tão im -

pres cin dí veis à ciên cia e que en con tra vam cer tas di fi cul da des de se rem apli ca -

dos em re lação à paisagem. 

No en tan to, é ne ces sá rio no tar que du ran te sua lon ga ati vi da de aca dê mi ca

Sauer re viu vá rias de suas te ses e pro pos tas de 1925. Dentre es tas, a prin ci pal es -
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10 Isso fa ria com que Sauer des se mui ta ên fa se ao fa to de que o geó gra fo de ve ria do mi nar mui to bem
a geo gra fia fí si ca da área à qual se de di ca va, sen do im pres cin dí vel o tra ba lho de cam po. 

11 É pos sí vel iden ti fi car aqui uma cla ra ana lo gia com os ci clos de for mação do re le vo de William
Morris Davis (1850-1934), re co nhe ci do co mo o fun da dor da geo gra fia ame ri ca na. A teo ria dos Ciclos
Geográficos, de ci si va na sis te ma ti zação dos es tu dos geo mor fo ló gi cos, foi pu bli ca da em 1899 e pro cu -
ra va dar con ta de or ga ni zar um mo de lo ge né ti co da evo lução das for mas do re le vo. No seu mo de lo
ideal, após um pro ces so de soer gui men to, o ter re no pas sa ria por um in ten so pro ces so ero si vo, ca rac -
te ri zan do um re le vo aci den ta do e com for mas an gu lo sas que cons ti tui ria sua ju ven tu de. Um se gun do
mo men to, ca rac te rís ti co da ma tu ri da de, se ria o iní cio da sua vi zação das for mas até al cançar a for ma
pla na na sua ve lhi ce. O pro ces so to do re co meça ria a par tir do mo men to em que hou ves se um no vo
soer gui men to da cros ta ter res tre. Para a re per cus são dos tra ba lhos de Davis, ver MONTEIRO (2001). 



tá li ga da ao fa to de que o es tu do da mor fo lo gia da pai sa gem mos trou vá rias di -

fi cul da des prá ti cas e con cei tuais, fa zen do com que Sauer re ne gas se par te do con -

teú do pro gra má ti co des se seu tra ba lho de 1925 (LEIGHLY, 1963). A in tenção me -

to do ló gi ca de par tir da aná li se da pai sa gem na tu ral, a que exis tia an tes de qual -

quer ati vi da de do ho mem, foi re co nhe ci da co mo uma das prin ci pais di fi cul da -

des, na me di da em que es sa re cons ti tuição de man da va um tra ba lho ar queo ló gi -

co de pe so. No en tan to, ape sar de to das as crí ti cas12, Sauer per ma ne ce com a idéia

de que o con cei to de pai sa gem é cen tral pa ra a geo gra fia, in fluen cian do to da uma

es co la, so bre tu do no oes te ame ri ca no e em es pe cial em Berkeley, que per ma ne ce

ati va ain da ho je. Influenciou tam bém o pró prio mo vi men to de re no vação da

geo gra fia cul tu ral que, ape sar de re pu diar boa par te da me to do lo gia de abor da -

gem da pai sa gem pro pos ta por Sauer, re co nhe ce a im por tân cia do seu tra ba lho

no sen ti do de con so li dar a noção de pai sa gem co mo um con cei to científico.

A sim bo lo gia da paisagem

Mas as paisagens nunca têm um único significado; sempre há a

possibilidade de diferentes leituras. Nem a produção, nem a leitura

de paisagens são inocentes. Ambas são políticas no sentido mais

amplo do termo, uma vez que estão inextricavelmente ligadas aos

interesses materiais das várias classes e posições de poder dentro da

sociedade. James DUNCAN, The City as Text, 1990.

Um se gun do gru po de abor da gens do con cei to de pai sa gem di fe re da que le de -

sen vol vi do por Sauer, ao iden ti fi car que o fun da men tal na pai sa gem é jus ta -

men te aqui lo que an tes ha via si do con si de ra do fo ra do ob je ti vo da ciên cia e,

por tan to, fo ra do in te res se geo grá fi co – seu ca rá ter sim bó li co e subjetivo.
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12 Uma das crí ti cas mais con tun den tes veio a par tir do tra ba lho de Richard Hartshorne que, em seu
The Nature of Geography, de 1939, li vro que in fluen cia ria to da uma ge ração de geó gra fos, de di ca vá -
rias pá gi nas à aná li se do tra ba lho de Sauer. Segundo ele, o con cei to de pai sa gem apre sen ta va mui tas
di fi cul da des. A pri mei ra, li ga da ao fa to de que na his tó ria da geo gra fia a pai sa gem pos sui vá rias
acepções. Ainda se gun do ele, a noção de Landscape, car re ga da de im pre ci sões e de am bi güi da des, co -
lo ca va mais pro ble mas do que re sol via. Outro pro ble ma es ta ria li ga do à acen tuação da di co to mia en -
tre fí si co e hu ma no, na me di da em que Sauer dis tin guia a pai sa gem na tu ral da pai sa gem cul tu ral. A
li mi tação do es tu do da geo gra fia so men te aos as pec tos ma te riais tam bém é for te men te cri ti ca da e vis -
ta co mo li mi ta do ra do tra ba lho do geó gra fo (GOMES, 1996: 236-243). 



No fi nal da década de 1960, te ve iní cio um mo vi men to de rup tu ra com o

po si ti vis mo, que se di ri giu pa ra uma maior apro xi mação da geo gra fia com as

fi lo so fias li ga das ao hu ma nis mo, do que emer giu uma no va cor ren te que se in -

ti tu la va “geo gra fia hu ma nis ta”, que re fu ta va tam bém a geo gra fia cul tu ral. Ao

ne gar a exis tên cia de um mun do uni ca men te ob je ti vo que pu des se ser es tu da -

do con for me o mé to do po si ti vis ta, a in tenção era reo rien tar a geo gra fia hu ma -

na pa ra uma ins tân cia na qual fos se res ga ta do o ca rá ter sin té ti co, ca rac te rís ti -

ca da geo gra fia re gio nal tra di cio nal, que era ca paz de rea li zar gran des sín te ses

so bre as re giões. Além dis so, reen fa ti za va a im por tân cia de se es tu da rem even -

tos úni cos, ao in vés da que les si mu la da men te ge rais (JOHNSTON, 1986: 202).

Para es ses geó gra fos, di fe ren te da qui lo que a geo gra fia cul tu ral ha via fei to até

en tão, a pai sa gem re pre sen ta va mais do que sim ples men te o vi sí vel, os re ma nes -

cen tes fí si cos da ati vi da de hu ma na so bre o so lo. A pai sa gem é in tro je ta da no sis -

te ma de va lo res hu ma nos, de fi nin do re la cio na men tos com ple xos en tre as ati tu -

des e a per cepção so bre o meio. Nessa vi são, a es té ti ca da pai sa gem é uma

criação sim bó li ca, de se nha da com cui da do, on de as for mas re fle tem um con -

jun to de ati tu des hu ma nas. Essas im pres sões dei xa das pe lo ho mem na pai sa gem

re ve lam o pen sa men to de um po vo so bre o mun do em sua vol ta (ENGLISH;

MAYFIELD, 1972:07). Nesse mo men to se des ta cam au to res co mo David

Lowenthal e Yu-Fu Tuan, mas que, so bre tu do o se gun do, aca bam dan do mais

va lor ao con cei to de lu gar que ao de pai sa gem. Para eles, o con cei to de lu gar de -

mons tra ria mais for te men te a idéia de per ten ci men to, de in di vi dua li da de do ser

hu ma no e de seu ape go a de ter mi na dos es paços. Tuan che gou a de sen vol ver em

seus li vros a noção de Topofilia, co mo o amor ao lu gar (TUAN, 1980)13.

Entretanto, co mo apon ta Gomes, no mo vi men to hu ma nis ta exis te ape nas

um con sen so na re fu tação do mo de lo cien tí fi co an te rior: o de que não há um

úni co ca mi nho a ado tar, sur gin do as sim uma gran de quan ti da de de abor da -

gens, al gu mas dia me tral men te opos tas, que re que rem pa ra si a de no mi nação

de hu ma nis tas (GOMES, 1996: 307). Essa gran de va riação de abor da gens, sem

dú vi da, se re fle tiu no con cei to de pai sa gem den tro da geo gra fia hu ma nis ta.

No en tan to, en tre a gran de quan ti da de de tra ba lhos li ga dos a es se te ma, a ca -

rac te rís ti ca pre sen te em to dos eles foi a per cepção da pai sa gem co mo um do -
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13 Numa pers pec ti va mais vol ta da pa ra a psi co lo gia, o au tor pu bli cou, em 1979, Landscapes of fears,
tra du zi do pa ra o por tu guês em 2005 (TUAN, 2005). 



cu men to a ser li do, re sul tan te de um pa ta mar mo ral, in te lec tual e es té ti co al -

cança do pe lo ho mem num da do mo men to do pro ces so ci vi li za tó rio (ENGLISH;

MAYFIELD, 1972:07).

É in te res san te no tar que o mo vi men to hu ma nis ta pro cu rou se li ber tar da

geo gra fia cul tu ral, im preg na da pe lo po si ti vis mo, cons truin do um sub cam po

pró prio den tro da geo gra fia. No en tan to, na dé ca da de 1980, um no vo gru po de

au to res pro cu rou re no var a geo gra fia cul tu ral e, ape sar de não es ta rem ali nha -

dos à geo gra fia hu ma nis ta, é ine gá vel as in fluên cias que so fre ram des se mo vi -

men to, in cor po ran do co mo um dos fo cos de aná li se a sim bo lo gia da pai sa gem

e pas san do a va lo ri zar o ca rá ter sub je ti vo do co nhe ci men to. Apesar de se au to-

in se ri rem na geo gra fia cul tu ral, tor nan do-se seus her dei ros, a es tra té gia ado ta -

da por es ses au to res pa ra a afir mação das no vas idéias foi a de des cons truir e re -

fu tar gran de par te da qui lo que a geo gra fia cul tu ral ha via fei to até então.

Os au to res li ga dos a es sa no va ver ten te da geo gra fia cul tu ral, num pri mei -

ro mo men to e co mo es tra té gia de afir mação, re fu ta ram o pos tu la do de Sauer,

as so cian do a Escola de Berkeley ao atra so. Passam en tão a cha mar to do o le ga -

do de Sauer e de sua Escola co mo “Geografia Cultural Tradicional”, no men cla -

tu ra por eles cria da. Ao mes mo tem po, clas si fi cam seu tra ba lho co mo a “Nova

Geografia Cultural”. A es tra té gia, co mo foi di to, era a de apon tar aqui lo que se -

riam os er ros da Escola de Berkeley pa ra en tão cons truir uma no va geo gra fia

cul tu ral. Nesse sen ti do, uma das crí ti cas mais con tun den tes veio no tex to de

James DUNCAN (1980), ao cri ti car o pró prio con cei to de cul tu ra com o qual

tra ba lha a Escola de Berkeley, in fluen cia do, co mo vi mos an te rior men te, pe lo

con ta to de Sauer com Kroeber e apon ta do por Duncan co mo su pe ror gâ ni co e

rei fi ca do14, pai ran do so bre a so cie da de co mo uma en ti da de au tô no ma. Este

tex to po de mes mo ser iden ti fi ca do co mo um pon to cen tral no pro ces so de re -

vi são crí ti ca da geo gra fia cul tu ral (SILVA; RIBEIRO, 1999).

Dentre as di fe ren tes me to do lo gias e apor tes teó ri cos que sur gem nes se mo -

men to, Mondada e Söderström iden ti fi cam a me tá fo ra da cul tu ra e da pai sa -

gem co mo um tex to co mo prin ci pal abor da gem que ca rac te ri za a Nova

Geografia Cultural. Segundo eles, o in te res se des sa me tá fo ra, em um con tex to

de re for mu lação não po si ti vis ta da geo gra fia cul tu ral, é o de per mi tir ter em
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14 O pro ces so de rei fi cação con sis te em trans for mar al go abs tra to em con cre to. Desse mo do, a crí ti ca que
Duncan di ri ge à Escola de Berkeley é a de que seus au to res tra ba lham com a noção de cul tu ra co mo se ela
fos se al go pal pá vel, al go ma te rial, que pai ra so bre a so cie da de e não al go cons truí do por ela mes ma. 



con ta a di men são do sen ti do, na me di da em que es sa ana lo gia apre sen ta a pai -

sa gem co mo uma es pé cie de do cu men to de in ter pre tação ins tá vel, aber ta a

múl ti plas in ter pre tações (MONDADA; SODERSTROM, 1993: 74). Um dos me lho res

exem plos da uti li zação des sa me tá fo ra é o tra ba lho de James Duncan, atual -

men te pro fes sor em Cambridge, The City as a Text, pu bli ca do em 1990. For te -

mente in fluen cia do pe la her me nêu ti ca e pe lo tra ba lho do an tro pó lo go Clifford

Geertz15, nes sa abor da gem, a in ter pre tação da pai sa gem é sub je ti va, e ca da gru -

po a in ter pre ta ria de uma for ma di fe ren te se gun do seus pró prios con jun tos de

sím bo los. A in ter pre tação da pai sa gem tor na-se al go mui to pró xi mo da her me -

nêu ti ca e o tra ba lho do geó gra fo trans for ma-se em um es forço de in ter pre -

tação li mi ta do, na me di da em que o pró prio geó gra fo tam bém lê a pai sa gem

se gun do suas pró prias simbologias.

Uma ou tra for ma de tra ba lhar com o con cei to de pai sa gem que sur ge den -

tro do con tex to de re no vação da geo gra fia cul tu ral abor da a sim bo lo gia da pai -

sa gem atra vés de um con cei tual teó ri co de fun do mar xis ta. Denis Cosgrove po -

de ser iden ti fi ca do co mo um dos prin ci pais re pre sen tan tes des se gru po. Para

ele, a pai sa gem de ve ser apreen di da por seus as pec tos sim bó li cos, mas, di fe ren -

te men te dos au to res li ga dos mais à es co la hu ma nis ta, Cosgrove afir ma que es -

tes as pec tos são pro du zi dos pe los meios de pro dução de uma so cie da de.

Interessado nas ori gens da idéia de pai sa gem e no seu de sen vol vi men to co mo

um con cei to cul tu ral no Ocidente, o au tor dei xa bem cla ro que fo ram as no vas

for mas de pro dução in tro du zi das que con so li da ram no vas vi sões de mun do e

uma no va per cepção da re lação en tre o ho mem e a na tu re za (COSGROVE, 1984:

01). O ar gu men to uti li za do ao lon go de to do o seu tra ba lho e re su mi do na pri -

mei ra pá gi na fun da men ta-se na com preen são de que a he ge mo nia eu ro péia

im pôs sua vi são de mundo:

[...] a idéia de pai sa gem re pre sen ta uma for ma de olhar — uma

for ma na qual al guns eu ro peus têm re pre sen ta do pa ra si pró prios

e pa ra os ou tros o mun do so bre eles e seu re la cio na men to com es -

te. (COSGROVE, 1984: 01).
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15 Nascido em 1923, en tre seus li vros mais fa mo sos es tá A in ter pre tação das Culturas, de 1973. É con si de -
ra do o fun da dor da an tro po lo gia her me nêu ti ca, ou in ter pre ta ti va. Para ele, a função da cul tu ra é a de im -
por sig ni fi ca do ao mun do e tor ná-lo in te li gí vel. Ao an tro pó lo go ca be ria o pa pel de ten tar in ter pre tar os
sím bo los de ca da cul tu ra e, nes se ca so, o que da ria uni da de não se ria a pai sa gem e sim o gru po so cial.



A pai sa gem é uma for ma de ver o mun do que tem sua pró pria his tó ria,

mas es ta só po de ser en ten di da co mo par te de uma his tó ria mais am pla da

eco no mia e da so cie da de. O au tor as so cia a pro dução cul tu ral à prá ti ca ma -

te rial. O ar gu men to uti li za do é que o con cei to de pai sa gem não emer ge pron -

to da men te de in di ví duos ou gru pos hu ma nos. Histórica e teo ri ca men te se -

ria in sa tis fa tó rio tra tar a for ma de vi são da pai sa gem em um vá cuo, fo ra do

con tex to do mun do his tó ri co real das re lações hu ma nas de pro dução e en tre

pes soas e o mun do que ha bi tam. A evo lução das prá ti cas so bre a ter ra na

Europa ofe re ce um im por tan te pa ra le lo his tó ri co com o pe río do em que a

pai sa gem se trans for ma nu ma noção cul tu ral men te im por tan te. Não só a or -

dem es pa cial e a di men são geo grá fi ca da tran sição pa ra o ca pi ta lis mo são im -

por tan tes, mas as re lações en tre so cie da de e am bien te fí si co, en tre o ho mem

e a ter ra tam bém o são. As mu danças nas for mas co mo os ho mens se or ga ni -

zam pa ra pro du zir suas vi das ma te riais re sul tam e, ao mes mo tem po, in -

fluen ciam as mu danças no re la cio na men to com seus am bien tes fí si cos

(COSGROVE, 1984: 05).

O au tor iden ti fi ca dois usos dis tin tos da idéia de pai sa gem. O pri mei ro, de -

no ta a re pre sen tação ar tís ti ca e li te rá ria do mun do vi sí vel, ou seja, é ce ná rio

vis to pe lo es pec ta dor, im pli can do tam bém na noção de sen si bi li da de, uma for -

ma de ex pe ri men tar e ex pres sar sen ti men tos a par tir do mun do ex te rior. O se -

gun do uso da idéia de pai sa gem es tá li ga do àque le apro pria do pe la geo gra fia

da atua li da de. Nela, a pai sa gem de no ta a in te gração dos fe nô me nos fí si cos e

hu ma nos, po den do ser em pi ri ca men te ve ri fi ca da e ana li sa da atra vés de mé to -

dos cien tí fi cos. A geo gra fia até en tão te ria ne gli gen cia do a exis tên cia de um pa -

ta mar co mum en tre o ob je to e sua in ves ti gação e a sen si bi li da de im pres sa pe -

lo uso ar tís ti co da pai sa gem. É es se re la cio na men to que, se gun do Cosgrove,

me re ce ser estudado com ên fa se (COSGROVE, 1984: 09).

Na ten ta ti va de criar mo de los in te li gí veis da pai sa gem, ao ado tar o ma te ria -

lis mo his tó ri co dia lé ti co co mo ba se teó ri ca pa ra sua pes qui sa, Cosgrove fa la em

pai sa gens dos gru pos do mi nan tes e pai sa gens al ter na ti vas. A pri mei ra se ria um

meio atra vés do qual o gru po do mi nan te man tém o seu po der, en quan to a se -

gun da se ria pro du zi da por gru pos não do mi nan tes e que, por is so, te riam me -

nor vi si bi li da de (COSGROVE, 1989). Trata-se cla ra men te de uma re dução, na

ten ta ti va de ope rar mo de los ex pli ca ti vos acei tá veis da for ma co mo a so cie da de

cria e trans for ma a sua pai sa gem. O ob je ti vo é en tão o de ler a pai sa gem atra -

vés de mo de los pre via men te estabelecidos.
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A dis cus são so bre o con cei to de pai sa gem até aqui em preen di da cen trou-se

na que la pro du zi da em lín gua in gle sa que, pe la sua am pli tu de de cir cu lação,

con so li dou-se co mo uma das prin ci pais ma tri zes do pen sa men to, in fluen cian -

do as de mais pro duções. No en tan to, é cer to que em ou tras par tes do mun do

as dis cus sões so bre o con cei to de pai sa gem tam bém se fi ze ram com maior ou

me nor in fluên cia des ta que é ana li sa da aqui. Dentre as abor da gens de lín gua

não in gle sa, sem dú vi da, a que mais in fluen ciou a geo gra fia foi aque la pro du -

zi da em francês. 

Na geo gra fia fran ce sa, uma das maio res in fluên cias da geo gra fia bra si lei ra,

Paul Vidal de La Blache (1845-1918), pa ra mui tos seu pai fun da dor, no fi nal do

sé cu lo XIX já co lo ca va o pro ble ma da di fe ren ciação das pai sa gens. Sua am -

bição era a de ex pli car os lu ga res e não os ho mens, mas pa ra ele a aná li se dos

gê ne ros de vi da mos tra ria co mo a ela bo ração das pai sa gens re fle te a or ga ni -

zação so cial do tra ba lho e as di fe ren tes for mas de re lação do ho mem com o seu

meio (CLAVAL, 1999: 33)16. Sua obra mais co nhe ci da tal vez se ja Tableau de la

géo gra phie de la France, pu bli ca da em 1903, en ca ra da co mo o mo de lo de geo -

gra fia re gio nal. No lu gar de bus car leis uni ver sais co mo os de ter mi nis tas, ou de

criar mo de los aca ba dos, Vidal de la Blache se preo cu pou em iden ti fi car os en -

ca mi nha men tos de cau sa e efei to que da vam con ta das com bi nações, mu -

danças e emer gên cias da su per fí cie da ter ra. O ho mem, na obra de la Blache,

mais do que sim ples men te re fém do meio, é con si de ra do co mo um ser do ta do

de ini cia ti va dian te de um meio fí si co e bio ló gi co, pa ra cu ja trans for mação ele

con tri bui (BERDOULAY, 1981). Nesse sen ti do, mais do que o con cei to de pai sa -

gem, a idéia de meio [mil lieu] é fun da men tal no pen sa men to vi da li no. No en -

tan to, no seu tra ba lho, era fun da men tal tu do aqui lo que faz a me diação en tre

o meio e ho mem, to das as cons truções que re sul tam da ação com bi na da do ho -

mem com a na tu re za. Foi des se mo do que ele se in te res sou pe la fi sio no mia dos

lu ga res, is to é, pe la pai sa gem e pe la mor fo lo gia, além das di vi sões re gio nais

(BERDOULAY; SOUBEYRAN, 2003). A re lação do ho mem com o meio, ao lon go dos

sé cu los, em da do lu gar, mol da ria na que le gru po hu ma no um gê ne ro de vi da
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16 A noção de gê ne ro de vi da é fun da men tal no pen sa men to vi da li no, as sim co mo pa ra a geo gra fia re -
gio nal clás si ca. O ter mo foi cria do por Paul Vidal de la Blache, am pla men te uti li za do por es te, e es ta -
be le ci do com maior pre ci são por um de seus dis cí pu los, Max Sorre. A idéia de gê ne ro de vi da es tá re -
la cio na da ao con jun to de prá ti cas e ar te fa tos de sen vol vi dos pe los gru pos hu ma nos em con so nân cia
com as es pe ci fi ci da des do meio e da his tó ria. Dessa for ma, a ca da uni da de re gio nal ca be ria um gê ne -
ro de vi da dis tin to. 



par ti cu lar. Tal gê ne ro de vi da se ria o res pon sá vel por criar dis tin tas pai sa gens a

par tir do subs tra to na tu ral for ne ci do pe lo meio. Assim, o tra ba lho do geó gra -

fo se ria o de re co nhe cer ca da um des ses gê ne ros de vi da, de li mi tan do suas re -

giões. Esse foi o tra ba lho em preen di do por Vidal no seu Tableau de la géo gra -

phie de la France, for man do uma Escola mui to in fluen te cons ti tuí da por dis cí -

pu los es pa lha dos por to das as par tes, in fluen cian do tam bém, pos te rior men te

na his tó ria, a for mação da Escola dos Annales, e nesta es pe cial men te os tra ba -

lhos de Fernand Braudel (1902-1985)17. 

Com gran de in fluên cia no Brasil, as sim co mo em ou tras par tes do mun do,

os per pe tua do res de sua es co la do mi na ram a geo gra fia fran ce sa até mea dos da

dé ca da de 1960. Entre seus dis cí pu los es tão no mes im por tan tes da geo gra fia

fran ce sa, tais co mo Marcel Dubois, Lucien Gallois, Jean Brunhes, Emmanuel

de Martonne, Albert Demangeon, en tre outros. 

No Brasil, Alberto Ribeiro Lamego (1896-1985), na dé ca da de 1940, pu bli -

cou uma sé rie de li vros nos quais res sal ta va a re lação do ho mem com seu meio

no es paço flu mi nen se: O ho mem e o bre jo (1940), O ho mem e a res tin ga (1946),

O ho mem e a Guanabara (1948), O ho mem e a ser ra (1950). Nos seus tra ba lhos

é evi den te a in fluên cia de geó gra fos fran ce ses do fi nal do sé cu lo XIX e iní cio

do sé cu lo XX: Eric Dardel, Elisée Reclus e, so bre tu do, Paul Vidal de la Blache

(FREITAS; PINTO, 2004). Em O ho mem e a Guanabara, Lamego uti li za di fe ren tes

ve zes as ca te go rias de qua dro pa no râ mi co, pai sa gem e pai sa gem cul tu ral, es ta

úl ti ma en ten di da co mo fru to da hu ma ni zação. No ca pí tu lo so bre a ter ra, o au -

tor uti li za os ter mos ce ná rio e pai sa gem co mo se fos sem si nô ni mos, pa ra se re -

fe rir à na tu re za, re fe rin do-se tam bém às mon ta nhas co mo “mol du ras das pai -

sa gens”. Assim co mo Vidal, Lamego, com for mação em geo lo gia, via na des -

crição da es tru tu ra fí si ca a ba se da for mação da pai sa gem18. 

Menos in fluen cia do pe la es co la vi da li na, Éric Dardel (1899-1968), mui to

an tes dos geó gra fos de lín gua in gle sa fun da rem a geo gra fia hu ma nis ta, in cluiu

a fe no me no lo gia nos seus es tu dos. Sua obra L’Homme et la Terre, pu bli ca da em
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17 Paul Vidal de la Blache ha via fun da do em 1891, jun to com Marcel Dubois o pe rió di co Annales de
Géographie que pos te rior men te ser viu de ins pi ração pa ra a criação do pe rió di co Annales d’his toi re
éco no mi que et sociale em tor no do qual se reu ni ram os his to ria do res do gru po dos Annales. (Cf
BURQUE, 1997).

18 “A ori gem de ca da pai sa gem de ve ser bus ca da em seus fun da men tos geo ló gi cos. Além dos fe nô me -
nos pe tro grá fi cos de ve mos, so bre tu do, in ves ti gar pro fun da men te as cau sas tec tô ni cas, pri mor diais na
evo lução das for mas to po grá fi cas [...]” (LAMEGO, 1948: 71).



1952, ob te ve pou ca re per cus são na sua épo ca. Influenciado por au to res co mo

Martin Heidegger e Mircea Eliade, seu li vro, pu bli ca do ini cial men te nu ma co -

leção de fi lo so fia, apre sen ta uma gran de ori gi na li da de em re lação à geo gra fia

re gio nal e ge ral clás si cas, dan do ên fa se à ex pe riên cia dos se res hu ma nos so bre

a Terra. Ele se in te res sa por aqui lo que cha ma de geo gra fi ci da de [géo gra phi ci -

té], a re lação do ho mem com o mun do, ou a na tu re za da rea li da de geo grá fi ca.

Sua obra foi re des co ber ta pe los geó gra fos hu ma nis tas que viam ne le um pre -

cur sor. Hoje sua obra é bas tan te ci ta da por au to res que tra ba lham com a re -

lação en tre a pai sa gem e a ex pe riên cia hu ma na do mundo. 

Atualmente, fo ra da dis cus são an glo-ame ri ca na so bre as ba ses da Nova

Geografia Cultural, o tra ba lho do geó gra fo fran cês Augustin Berque ofe re ce

uma im por tan te con tri buição pa ra o en ten di men to do fun cio na men to da sim -

bo lo gia da pai sa gem. Logo nas pri mei ras li nhas da in tro dução de seu tra ba lho

de 1994 é pos sí vel ob ser var sua idéia cen tral, que se opõe cla ra men te aos es tu -

dos de pai sa gem co mo es tu dos mor fo ló gi cos, ou co mo es tu dos psi co ló gi cos. O

au tor afir ma que a pai sa gem não se re duz ao mun do vi sual da do em nos sa vol -

ta. Ela é sem pre es pe ci fi ca da de qual quer for ma pe la sub je ti vi da de do ob ser va -

dor. Subjetividade que é mais do que um sim ples pon to de vis ta óti co. “O es -

tu do da pai sa gem é en tão ou tra coi sa que uma mor fo lo gia do am bien te”

(BERQUE, 1994: 05). No en tan to, o au tor afir ma tam bém que, in ver sa men te, a

pai sa gem é mais do que um “es pe lho da al ma”. Ela é re fe ri da aos ob je tos con -

cre tos, aque les que exis tem real men te à nos sa vol ta. Se aqui lo que ela re pre sen -

ta ou evo ca po de ser ima gi ná rio, exis te sem pre um su por te ob je ti vo. “O es tu do

da pai sa gem é en tão ou tra coi sa que uma psi co lo gia da per cepção” (BERQUE,

1994:05). Dessa for ma, é co lo ca do que a pai sa gem não re si de so men te no ob -

je to nem so men te no su jei to, mas na in te ração com ple xa dos dois. Em um es -

que ma de du pla en tra da, a pai sa gem, pa ra Berque, é ao mes mo tem po ma triz

e mar co: Paisagem Matriz na me di da em que as es tru tu ras e for mas da pai sa -

gem con tri buem pa ra a per pe tuação de usos e sig ni fi cações en tre as ge rações;

Paisagem Marco, na me di da em que ca da gru po gra va em seu es paço os si nais

e os sím bo los de sua ati vi da de (BERQUE, 1984: 33). Ainda pa ra Berque, a im por -

tân cia do es tu do da pai sa gem es tá no fa to de que ela nos per mi te per ce ber o

sen ti do do mun do no qual estamos.

No Brasil, os tra ba lhos de Aziz Ab’saber tam bém in cor po ram a pai sa gem

co mo um ele men to de aná li se, mas a par tir de uma ver ten te am bien ta lis ta mui  -

to mais for te. Com for te for mação na geo gra fia fí si ca, Ab’saber de sen vol veu

30



im por tan tes tra ba lhos so bre a re lação en tre o ho mem e o meio, e so bre pa tri -

mô nio na tu ral, in cluin do um es tu do pa ra tom ba men to da Serra do Mar.

Hoje o Núcleo de Estudos e Pesquisas so bre Espaço e Cultura – NEPEC –,

se dia do na UERJ, tem si do um dos mais atuan tes na di fu são e va lo ri zação da

ver ten te cul tu ral na geo gra fia, se ja atra vés de es tu dos iné di tos, da or ga ni zação

de se mi ná rios ou da tra dução e pu bli cação de tex tos clás si cos da geo gra fia cul -

tu ral, in cluin do a te má ti ca da paisagem.

Ainda so bre o con cei to de paisagem

Em função do re cor te aqui ado ta do, mui tas abor da gens em tor no do con cei to

de pai sa gem fo ram ne gli gen cia das. No en tan to, es pe ra-se que te nha si do pos -

sí vel de mons trar co mo pai sa gem é um con cei to que pos sui múl ti plas acepções

e es tá em per ma nen te construção.

O con cei to de pai sa gem, ape sar de ser um dos mais an ti gos da geo gra fia, ain -

da de man da um maior es cla re ci men to de sua im por tân cia e função den tro da dis -

ci pli na. A gran de va riação de acepções não só ao lon go do tem po, mas con vi ven -

do den tro de um mes mo con tex to his tó ri co, mui tas ve zes con tri bui pa ra uma

con fu são ao re dor das de fi nições do con cei to de pai sa gem, fa zen do com que geó -

gra fos, co mo Richard Hartshorne, pre fe ris sem que fos se aban do na do, por tra zer

mais con fu são do que es cla re ci men to. No en tan to, a pro fu são de acepções tam -

bém de mons tra co mo o con cei to de pai sa gem pos sui uma ri que za de pos si bi li da -

des que não po de dei xar de ser ex plo ra da, ao preço de um em po bre ci men to do

pró prio co nhe ci men to hu ma no. Sauer e a Escola de Berkeley, jun to com ou tros,

ti ve ram o pa pel de trans for mar a pai sa gem em um con cei to cien tí fi co, va lo ri zan -

do a abor da gem a par tir de seus as pec tos ma te riais. O mo vi men to de re no vação

da geo gra fia cul tu ral te ve o pa pel de in cluir na agen da de pes qui sa os as pec tos in -

tan gí veis e sub je ti vos da pai sa gem. Aqueles in te res sa dos na pro dução de uma re -

fle xão so bre a ação de iden ti fi cação e pre ser vação do pa tri mô nio não de vem ne -

gli gen ciar ne nhu ma das duas ver ten tes. Se for ver da de que a atri buição de va lor

de pa tri mô nio é uma ação rea li za da a par tir dos va lo res sim bó li cos atri buí dos a

um bem, se ja es te bem ma te rial ou não, é ver da de tam bém que elas es tão es tri ta -

men te li ga das à or ga ni zação do es paço e às ma ni fes tações fí si cas da paisagem. 

De Humboldt aos geó gra fos da no va geo gra fia cul tu ral, a pai sa gem tem ins -

ti ga do a ima gi nação dos geó gra fos, que op ta ram por abor dá-la das mais di fe ren -
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tes for mas. Outras abor da gens de vem sur gir, fa zen do da pai sa gem um con cei to

vi vo e em cons trução, trans for man do a geo gra fia em uma ciên cia dinâmica. 

Apesar de pou co ex plo ra da de ma nei ra di re ta pe los geó gra fos da aca de mia,

a re lação en tre pai sa gem e pa tri mô nio cul tu ral de ve mui to a es sa re fle xão. A

idéia de in te gração en tre o ho mem e a na tu re za, sem pre um fo co cen tral nes sas

abor da gens, tem no pen sa men to geo grá fi co uma das suas ori gens. Da mes ma

for ma, na sé rie de es tu dos e re fle xões em preen di das por or ga nis mos na cio nais

e in ter na cio nais li ga dos à pro teção do pa tri mô nio, no ta-se a pre sença for te de

re fe rên cias a tra ba lhos, se ja da que les li ga dos a Sauer e à Escola de Berkeley, se ja

da que les li ga dos ao pro ces so de re no vação da geo gra fia cul tu ral. No ca pí tu lo se -

guin te se rão dis cu ti das al gu mas das es tra té gias de sen vol vi das no âm bi to in ter -

na cio nal que va lo ri zam a ca te go ria de pai sa gem cul tu ral na iden ti fi cação e pre -

ser vação do pa tri mô nio cul tu ral dos povos.
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Neste ca pí tu lo se rão ana li sa das as for mas co mo or ga nis mos in ter na cio nais têm

in se ri do a idéia de pai sa gem cul tu ral nas dis cus sões so bre pa tri mô nio. Trata-se

de ve ri fi car di fe ren tes ex pe riên cias na ten ta ti va de for mar um cor pus ana lí ti co

pa ra a com preen são da ques tão no con tex to bra si lei ro. Duas ex pe riên cias são

pri vi le gia das: a ins crição de pai sa gens cul tu rais na lis ta de pa tri mô nio mun dial

pe la UNESCO e a criação da Convenção Européia da Paisagem. São duas ins tân -

cias in ter na cio nais que tra tam da pai sa gem de for ma bas tan te di fe ren cia da e

que pre ci sam ser problematizadas.

Paisagem Cultural e a lis ta 
de Patrimônio Mundial da UNESCO

A lis ta não é uma coi sa imó vel, é al go evo lu ti vo, que se mo di fi ca to -

do dia, to do ano. É uma co leção de re gras fi xas à qual a gen te de ve

se adap tar. Cada can di da tu ra sig ni fi ca uma re no vação do con cei to

de pa tri mô nio mun dial. Cada uma de ve tra zer um en ri que ci men to

a es te con teú do. Jean-Pierre HALEVY (2002: 33)

A Convenção pa ra Proteção do Patrimônio Cultural e Natural foi or ga ni za da

pe la UNESCO e apro va da na Reunião de Paris em 197219, es ta be le cen do a ins -

crição de bens co mo pa tri mô nio mun dial20. Com o ob je ti vo de im ple men tar a

Convenção e per mi tir a ins crição e ges tão da Lista, em 1976 foi cria do o

Comitê do Patrimônio Mundial e os pri mei ros sí tios fo ram en tão ins cri tos em

1978. O Comitê é cons ti tuí do por 21 re pre sen tan tes dos es ta dos mem bros da

UNESCO, elei tos pe rio di ca men te, ten do uma reu nião anual or di ná ria pa ra dis -
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19 A UNESCO, Organização das Nações Unidas pa ra Educação, Ciência e a Cultura, te ve sua cons ti -
tuição as si na da em Londres em 1945, sen do de fa to im ple men ta da em 1946, vi san do a coo pe ração in -
ter na cio nal nas áreas de edu cação, cul tu ra e meio am bien te. Ela pos sui co mo ór gão su pre mo a
Conferência Geral, com pos ta pe los Estados mem bros, reu nin do-se a ca da dois anos pa ra apro vação
do seu pro gra ma, orça men to e do cu men tos subs tan ciais.

20 Assim, no ar ti go 10º da Convenção: “Com ba se no in ven tá rio apre sen ta do pe los Estados, em con for -
mi da de com o pa rá gra fo 1, o co mi tê or ga ni za rá, pu bli ca rá e di vul ga rá, sob o tí tu lo de ‘Lista do Patri -
mônio Mundial’, uma lis ta dos bens do pa tri mô nio cul tu ral e na tu ral, tais co mo de fi ni dos nos ar ti gos 1º
e 2º des ta con venção, que con si de re de va lor uni ver sal ex cep cio nal, se gun do os cri té rios que ha ja es ta be -
le ci do. Uma lis ta atua li za da se rá dis tri buí da pe lo me nos uma vez a ca da dois anos.” (IPHAN, 2004: 182-
183). Um his tó ri co su cin to em por tu guês da preo cu pação com o pa tri mô nio mun  dial po de ser en con -
tra do em: http://www.unes co.org.br/areas/cul tu ra/pat mun dial/his to ria su cin ta/ mos tra_do cu men to.



cu tir te mas li ga dos à im ple men tação da Convenção e pa ra a ins crição de bens

na sua lis ta, en tre ou tros assuntos. 

Segundo as li nhas ge rais da Convenção apro va da em 1972, es ses bens po de riam

en tão ser in ven ta ria dos e clas si fi ca dos pa ra ins crição de duas ma nei ras di fe ren tes a

par tir do va lor a eles atri buí dos: co mo pa tri mô nio na tu ral ou co mo pa tri mô nio

cul tu ral. Além dis so, ela fi xou o de ver com pe ten te aos Estados sig na tá rios da Con -

venção, de iden ti fi cação e pre ser vação de pos sí veis sí tios, ca ben do a es tes a res pon -

sa bi li da de da in di cação dos seus bens can di da tos a pa tri mô nio mun dial. Na mes -

ma épo ca, foi tam bém cria do o Fundo do Patrimônio Mundial, sen do o Co mitê

do Patrimônio Mundial res pon sá vel por in di car a for ma co mo es se fun do de ve ser

ad mi nis tra do, bem co mo em que con dições ele de ve ser em pre ga do21. Foram tam -

bém cria das as Orientações pa ra guiar a im ple men tação da Con ven ção do Patri mô -

nio Mundial22 que, em con jun to com o tex to da Convenção, cons  ti tui o conjunto

de do cu men tos mais im por tan tes que re gem o pa tri mô nio mun dial. Uma lis ta de

cri té rios pa ra a se leção dos bens foi es ta be le ci da, di vi di da ini cial men te em cri té rios

na tu rais e cri té rios cul tu rais. Para ob te rem sua ins crição, os bens de ve riam sa tis fa -

zer pe lo me nos um des ses cri té rios. Nos qua dros abai xo são lis ta dos os cri té rios

ado ta dos até 2005, após te rem pas sa do por al gu mas alterações.
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21 O tex to com ple to da Convenção po de ser en con tra do com ver sões em se te lín guas, den tre elas in -
glês, fran cês, es pa nhol e por tu guês, em: http://whc.unes co.org/en/con ven tion text/.

22 O Guia, em sua úl ti ma ver são, já com as re vi sões de 2005, que se rão aqui pos te rior men te dis cu ti -
das, po de ser en con tra do em in glês e fran cês em: http://whc.unes co.org/pg.cfm?cid=57.

Paisagem Cultural do Monte Perdido/Mont Perdu, Espanha/França - Patrimônio Mundial
pela UNESCO. Rafael Winter Ribeiro, 2003



Quadro I

Critérios cul tu rais pa ra ins crição do bem co mo
Patrimônio Mundial pe la UNESCO até 2005

(i.) re pre sen tar uma obra-pri ma do gê nio cria ti vo hu ma no, ou

(ii.) ser a ma ni fes tação de um in ter câm bio con si de rá vel de va lo res 

hu ma nos du ran te um de ter mi na do pe río do ou em uma área 

cul tu ral es pe cí fi ca, no de sen vol vi men to da ar qui te tu ra, das ar tes 

mo nu men tais, de pla ne ja men to ur ba no ou de pai sa gis mo, ou

(iii.) apor tar um tes te mu nho úni co ou ex cep cio nal de uma tra dição 

cul tu ral ou de uma ci vi li zação ain da vi va, ou que te nha

de sa pa re ci do, ou

(iv.) ser um exem plo ex cep cio nal de um ti po de edi fí cio ou de con jun to 

ar qui te tô ni co ou tec no ló gi co, ou de pai sa gem que ilus tre uma ou 

vá rias eta pas sig ni fi ca ti vas da his tó ria da hu ma ni da de, ou

(v.) cons ti tuir um exem plo ex cep cio nal de ha bi tat ou es ta be le ci men to 

hu ma no tra di cio nal ou do uso da ter ra, que se ja re pre sen ta ti vo 

de uma cul tu ra ou de cul tu ras, es pe cial men te as que se te nham 

tor na do vul ne rá veis por efei tos de mu danças ir re ver sí veis, ou

(vi.) es tar as so cia do di re ta men te ou tan gi vel men te a acon te ci men tos 

ou tra dições vi vas, com idéias ou crenças, ou com obras ar tís ti cas 

ou li te rá rias de sig ni fi ca do uni ver sal ex cep cio nal. (O Comitê 

con si de ra que es te cri té rio não de ve jus ti fi car a ins crição na Lista, 

sal vo em cir cuns tân cias ex cep cio nais e na apli cação con jun ta com 

ou tros cri té rios cul tu rais ou na tu rais).

Fonte: http://www.unes co.org.br/areas/cul tu ra/pat mun dial/con ven cao/mos tra_documento
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Quadro II

Critérios na tu rais pa ra ins crição do bem co mo
Patrimônio Mundial pe la UNESCO até 2005

(i.) ser exem plo ex cep cio nal re pre sen ta ti vo dos di fe ren tes pe río dos 

da his tó ria da Terra, in cluin do o re gis tro da evo lução, dos pro ces sos 

geo ló gi cos sig ni fi ca ti vos em cur so, do de sen vol vi men to das for mas 

ter res tres ou de ele men tos geo mór fi cos e fi sio grá fi cos 

sig ni fi ca ti vos, ou

(ii.) ser exem plo ex cep cio nal que re pre sen te pro ces sos eco ló gi cos 

e bio ló gi cos sig ni fi ca ti vos pa ra a evo lução e o de sen vol vi men to 

de ecos sis te mas ter res tres, cos tei ros, ma rí ti mos e de água do ce 

e de co mu ni da des de plan tas e ani mais, ou

(iii.) con ter fe nô me nos na tu rais ex traor di ná rios ou áreas de uma be le za 

na tu ral e uma im por tân cia es té ti ca ex cep cio nais, 

(iv.) con ter os ha bi tats na tu rais mais im por tan tes e mais re pre sen ta ti vos 

pa ra a con ser vação in si tu da di ver si da de bio ló gi ca, in cluin do aque les 

que abri gam es pé cies ameaça das que pos suam um va lor uni ver sal 

ex cep cio nal do pon to de vis ta da ciên cia ou da con ser vação.

Fonte: http://www.unes co.org.br/areas/cul tu ra/pat mun dial/con ven cao/mos tra_documento
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No tex to da Convenção, des de o iní cio, no ta-se um an ta go nis mo en tre as

ca te go rias cul tu ral e na tu ral, re fle xo de um pen sa men to que por es sa épo ca já

co meça va a se tor nar ana crô ni co. Essa di vi são re fle tia a idéia de que, pa ra mui -

tos dos con ser va cio nis tas da na tu re za, quan to me nos in ter fe rên cia hu ma na

hou ves se nu ma área, me lhor ela se ria qua li fi ca da; as sim tam bém, pa ra mui tos

ar qui te tos, his to ria do res da ar te e ou tros cien tis tas das áreas hu ma nas, os mo -

nu men tos e es tru tu ras, pré dios e ruí nas, eram vis tos co mo fe nô me nos iso la dos

(FOWLER, 2003). Na ver da de, es sa con cepção re fle tia a pró pria ori gem bi par ti -

da da preo cu pação com o pa tri mô nio mun dial, oriun da de dois mo vi men tos

se pa ra dos: um que se preo cu pa va com os sí tios cul tu rais e ou tro que lu ta va pe -

la con ser vação da natureza.

No en tan to, ve ri fi can do a exis tên cia de bens que po diam ser clas si fi ca dos

nas duas ca te go rias, foi pos te rior men te cria da a clas si fi cação de bem mis to, pa -

ra aque les que ti nham sua ins crição jus ti fi ca da tan to por cri té rios na tu rais

quan to cul tu rais, mas sem que a in te gração en tre am bos fos se ne ces sa ria men -

te ob je to de aná li se ou de va lo ração. Com o pas sar dos anos, o de sen vol vi men -

to de dis ci pli nas co mo a eco lo gia po lí ti ca e a dis cus são em tor no de ca te go rias

co mo a de de sen vol vi men to sus ten tá vel23 pro vo cou uma va lo ri zação no con -

tex to in ter na cio nal das re lações har mo nio sas en tre os ho mens e o meio am -

bien te. Foi em res pos ta a es se con tex to que a ca te go ria de pai sa gem cul tu ral co -

meçou a ser pen sa da mais for te men te pe la UNESCO.

Na ver da de, a pai sa gem já ha via si do ob je to de atenção no pla no in ter na cio -

nal al gu mas dé ca das an tes, mas a par tir de ou tro pris ma. A Carta de Atenas de

1931 já apon ta va uma preo cu pação pa ra com as pec tos da vi si bi li da de dos mo -

nu men tos e de sua vi zi nhança. Naquele do cu men to, a preo cu pação cen tral es -

ta va li ga da so bre tu do com a am bien tação de um de ter mi na do bem cul tu ral.

Assim, o do cu men to afir ma va: “Em cer tos con jun tos, al gu mas pers pec ti vas

par ti cu lar men te pi to res cas de vem ser pre ser va das. Deve-se tam bém es tu dar as
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23 A ca te go ria de de sen vol vi men to sus ten tá vel foi de fi ni da no re la tó rio da Comissão Mundial so bre
Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) da ONU, “Nosso Futuro Comum”, de 1987, tam bém
co nhe ci do co mo Relatório Brundtland, co mo sen do o de sen vol vi men to que aten de às ne ces si da des do
pre sen te sem com pro me ter as ne ces si da des das ge rações fu tu ras (CMMAD, 1988). Durante a
Conferência das Nações Unidas so bre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 no Rio de Janeiro,
na qual a idéia de de sen vol vi men to sus ten tá vel pau tou as dis cus sões e a ela bo ração do do cu men to fi -
nal, a Agenda 21, um con jun to de me tas as si na dos por mais de 170 paí ses vi san do con ci liar o de sen -
vol vi men to e a pro teção do meio am bien te (CONFERÊNCIA, 1992). 



plan tações e or na men tações ve ge tais con ve nien tes a de ter mi na dos con jun tos

de mo nu men tos pa ra lhes con ser var o ca rá ter an ti go.” (IPHAN, 2004: 14).

A Convenção de Washington de 12 de ou tu bro de 1940 pa ra a pro teção da

flo ra, da fau na e das be le zas pa no râ mi cas na tu rais dos paí ses da América es ta -

be le ceu em seu preâm bu lo o ob je ti vo de pro te ger e con ser var a pai sa gem de be -

le za ra ra. Embora a pai sa gem fos se uma das preo cu pações cen trais des sa con -

venção, ela es ta va ba sea da ain da na idéia de pai sa gem re la cio na da qua se que

es tri ta men te à na tu re za e ao con cei to de pai sa gem co mo belo. 

Na Recomendação de Paris re la ti va à sal va guar da da be le za e do ca rá ter das

pai sa gens e sí tios, ado ta da na 12ª Conferência Geral da UNESCO em 1962, não

há uma de fi nição do que es tá sen do cha ma do de pai sa gem. Nesta Re co men -

dação, en ten de-se por sal va guar da da be le za e do ca rá ter das pai sa gens e sí tios:

“a pre ser vação e, quan do pos sí vel, a res ti tuição do as pec to das pai sa gens e sí -

tios, na tu rais, ru rais ou ur ba nos, de vi do à na tu re za ou à obra do ho mem, que

apre sen tem um in te res se cul tu ral ou es té ti co, ou que cons ti tuam meios na tu -

rais ca rac te rís ti cos” (IPHAN, 2004: 83). 

Esta Recomendação afir ma que os es tu dos e me di das vi san do à sal va guar -

da das pai sa gens e dos sí tios de ve riam ser es ten di dos a to do o ter ri tó rio do

Estado em ques tão, não se li mi tan do a al gu mas pai sa gens ou sí tios par ti cu la -

res. Ela re pre sen ta tam bém a pri mei ra vez em que um do cu men to in ter na cio -

nal con si de ra va os cen tros his tó ri cos co mo par te do meio am bien te, me re cen -

do atenção de um pla ne ja men to ter ri to rial (MOTTA, 2000: 36). 

Na 19ª Conferência Geral da UNESCO, rea li za da em 1976 em Nairobi, foi

lança da a Recomendação re la ti va à sal va guar da dos con jun tos his tó ri cos e sua

função na vi da con tem po râ nea. Reconhecida co mo Recomendação de Nairobi,

ela trou xe uma de fi nição cla ra do que se en ten de co mo um con jun to histórico:

[...] to do gru pa men to de cons truções e de es paços, in clu si ve os sí -

tios ar queo ló gi cos e pa leon to ló gi cos, que cons ti tuam um as sen ta -

men to hu ma no, tan to no meio ur ba no quan to no ru ral e cu ja

coe são e va lor são re co nhe ci dos do pon to de vis ta ar queo ló gi co,

ar qui te tô ni co, pré-his tó ri co, his tó ri co, es té ti co ou só cio-cultural.

Entre es ses ‘con jun tos’, que são mui to va ria dos, po de-se dis tin -

guir es pe cial men te os sí tios pré-his tó ri cos, as ci da des his tó ri cas,

os bair ros ur ba nos an ti gos, as al deias e lu ga re jos, as sim co mo os

con jun tos mo nu men tais ho mo gê neos, fi can do en ten di do que es -
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tes úl ti mos de ve rão, em re gra, ser con ser va dos em sua in te gri da de

(IPHAN, 2004: 219).

A mes ma re co men dação de fi ne a idéia de am biên cia, co mo o qua dro ao re -

dor que in flui na per cepção do bem pro te gi do: “Entende-se por ‘am biên cia’ dos

con jun tos his tó ri cos ou tra di cio nais, o qua dro na tu ral ou cons truí do que in flui

na per cepção es tá ti ca ou di nâ mi ca des ses con jun tos, ou a eles se vin cu la de ma -

nei ra ime dia ta no es paço, ou por laços so ciais, eco nô mi cos ou cul tu rais”

(IPHAN, 2004: 220). Ela re pre sen ta tam bém um avanço, na me di da em que con -

si de ra que o cen tro his tó ri co e sua am biên cia de vam ser tra ta dos em conjunto:

Cada con jun to his tó ri co ou tra di cio nal e sua am biên cia de ve ria ser

con si de ra do em sua glo ba li da de, co mo um to do coe ren te, cu jo

equi lí brio e ca rá ter es pe cí fi co de pen dem da sín te se dos ele men tos

que o com põem e que com preen dem tan to as ati vi da des hu ma nas

co mo as cons truções, a es tru tu ra es pa cial e as zo nas cir cun dan tes.

Dessa ma nei ra, to dos os ele men tos vá li dos, in cluí das as ati vi da des

hu ma nas, des de as mais mo des tas, têm em re lação ao con jun to,

uma sig ni fi cação que é pre ci so res pei tar (IPHAN, 2004: 220).

Embora se ad mi ta que o con jun to his tó ri co e sua am biên cia de vam ser

con si de ra dos co mo um to do coe ren te, ao se fa zer es ta dis so ciação, o cen tro

his tó ri co con ti nua sen do o fo co cen tral e a am biên cia, se gun do es se pon to de

vis ta, con ti nua exis tin do ape nas pa ra dar maior sen ti do àqui lo que é con si de -

ra do o bem principal. 

Da mes ma for ma, a Carta Internacional pa ra a Salvaguarda das Cidades His -

tóricas, ado ta da pe lo ICOMOS em 1986, co nhe ci da co mo Carta de Washington,

res sal ta que en tre os va lo res a pre ser var es tão as re lações da ci da de com seu en -

tor no na tu ral ou cria do pe lo ho mem (IPHAN, 2004: 282). Embora es ses do -

cu men tos se jam de ine gá vel im por tân cia pa ra a va lo ri zação da pai sa gem, eles

con tri buem pa ra uma vi são dual en tre um de ter mi na do bem e a pai sa gem.

Nesse con tex to, a pai sa gem só tem va lor a par tir do mo men to em que ela dá

sen ti do a um bem mais importante. 

A adoção da ca te go ria de pai sa gem cul tu ral da UNESCO, em 1992, se di fe ren -

ciou des sas con cepções an te rio res, por ado tar a pró pria pai sa gem co mo um

bem, va lo ri zan do to das as in ter-re lações que ali coe xis tem. É nes se sen ti do que
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a ca te go ria de pai sa gem cul tu ral da UNESCO re pre sen ta uma rup tu ra com es ses

mo de los anteriores.

Apesar da an te rio ri da de das dis cus sões so bre pai sa gem as so cia da ao na tu -

ral e ao be lo, a dis cus são so bre a idéia de pai sa gem cul tu ral co mo as so ciação

en tre os as pec tos cul tu rais e na tu rais no Comitê do Patrimônio Mundial co -

meçou na dé ca da de 1980, a par tir de abor da gens que bus ca vam uma vi são in -

te gra do ra en tre o ho mem e a na tu re za. Com is so, foi em 1992, no mes mo ano

em que a ONU or ga ni za va no Rio de Janeiro a Conferência Internacional so -

bre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que al guns es pe cia lis tas se reu ni ram

na França, a con vi te do ICOMOS e do Comitê do Patrimônio Mundial da

UNESCO pa ra pen sar a for ma co mo a idéia de pai sa gem cul tu ral po de ria ser in -

cluí da na Lista do Patrimônio Mundial, vi san do a va lo ri zação das re lações en -

tre o ho mem e o meio am bien te, en tre o na tu ral e o cultural.

O en con tro ocor reu en tre os dias 24 e 26 de ou tu bro de 1992 e ti nha co mo

ob je ti vos a dis cus são dos cri té rios ne ces sá rios pa ra a in clu são de pai sa gens cul -

tu rais na Lista de Patrimônio Mundial, além de pre pa rar re co men dações pa ra

se rem sub me ti das ao Comitê du ran te sua 16ª ses são, que se rea li za ria em de -

zem bro do mes mo ano, em Santa Fé, Estados Unidos. O en con tro pre pa ra tó rio,

rea li za do no Parc Naturel Régionel des Vosges du Nord, em La Petite Pierre, na

França, con tou com a pre sença de es pe cia lis tas li ga dos à te má ti ca da pai sa gem

cul tu ral oriun dos de oi to paí ses di fe ren tes (Alemanha, Austrália, Canadá, Egito,

França, Nova Zelândia, Reino Unido e Sirilanka) e de cam pos cien tí fi cos di ver -

sos, den tre os quais ar queo lo gia, his tó ria, eco lo gia da pai sa gem, geo gra fia, ar -

qui te tu ra da pai sa gem e pla ne ja men to. O gru po con cluiu por re co men dar pe -

que nas mu danças nos seis cri té rios cul tu rais es ta be le ci dos pa ra aco mo dar as

pai sa gens cul tu rais. Em seu do cu men to fi nal, as pai sa gens são con si de ra das

ilus tra ti vas da evo lução da so cie da de hu ma na e seus as sen ta men tos ao lon go do

tem po, so bre a in fluên cia de con tin gên cias fí si cas e/ou opor tu ni da des apre sen -

ta das pe lo am bien te na tu ral, bem co mo pe las su ces si vas forças so cial, eco nô mi -

ca e cul tu ral, que ne las in ter fe rem. Elas de ve riam ser se le cio na das pe lo seu va -

lor uni ver sal e pe la sua re pre sen ta ti vi da de em ter mos de uma re gião geo cul tu -

ral cla ra men te de fi ni da e tam bém pe la sua ca pa ci da de de ilus trar ele men tos cul -

tu rais es sen ciais e dis tin tos des sa re gião. O gru po faz ain da uma dis tinção en tre

al guns ti pos de pai sa gens cul tu rais, que ter mi na ram por ser de fa to ado ta das pe -

la Convenção, crian do as sim três ca te go rias di fe ren tes de pai sa gens pa ra se rem

ins cri tas co mo pa tri mô nio, in di ca das no qua dro a seguir:

41



Quadro III

Classificação das paisagens culturais pela UNESCO

(i) Paisagens claramente definidas 

(clearly defined landscape)

(ii) Paisagem evoluída 

organicamente (organically 

evolved landscape)

(iii) Paisagem cultural associativa

(associative cultural landscape)

As “pai sa gens cla ra men te de fi ni das”24 são aque las de se nha das e cria das in -

ten cio nal men te, na qual se en cai xam jar dins e par ques cons truí dos por ra zões

es té ti cas. Exemplos des se ti po de pai sa gem, já re co nhe ci dos co mo pa tri mô nio

mun dial são Sintra, em Portugal e a pai sa gem cul tu ral de Lednice-Valtice na

República Checa. Nesses sí tios, pa ra a con ces são de tí tu lo de pa tri mô nio mun -

dial, os prin ci pais va lo res iden ti fi ca dos es tão en rai za dos em seu pla ne ja men to,

além de se rem pai sa gens tra ba lha das, que re fle tem res pos tas cul tu rais ao am -

bien te na tu ral (MITCHELL e BUGGEY, 2000).

A se gun da ca te go ria de “pai sa gem evo luí da or ga ni ca men te” re sul ta de um

im pe ra ti vo ini cial so cial, eco nô mi co, ad mi nis tra ti vo e/ou re li gio so e de sen vol veu

sua for ma atual atra vés da as so ciação com o seu meio na tu ral e em res pos ta ao

mes mo. Esse ti po de pai sa gem po de ain da ser sub di vi di da em duas sub ca te go -

rias: a pai sa gem re lí quia ou fós sil, aque la cujo pro ces so de cons trução ter mi nou
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24 Na tra dução dos ter mos, op tou-se por ado tar uma tra dução li te ral, mais pró xi ma dos ter mos usa -
dos no tex to, acom pa nha da do ter mo ori gi nal em in glês. No en tan to, al gu mas pu bli cações em por tu -
guês de Portugal tra du zem es sas ca te go rias de ma nei ras dis tin tas. Organically evol ved lands ca pe é tra -
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Paisagem contínua,

(continuing landscape)
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em al gum tem po pas sa do, mas cujos as pec tos ain da são vi sí veis co mo ves tí gios

ma te riais; e a pai sa gem con tí nua (con ti nuing lands ca pe), co mo aque la que re tém

um ati vo pa pel na so cie da de con tem po râ nea, pro fun da men te as so cia da com for -

mas de vi da tra di cio nais, e na qual pro ces sos evo lu ti vos ain da es tão em pro gres -

são, ao mes mo tem po em que exi be sig ni fi ca ti va evi dên cia ma te rial de sua evo -

lução atra vés do tem po. Exemplos de pai sa gem cul tu ral or ga ni ca men te evo luí da

são os ter raços de ar roz das Cordilheiras Filipinas ou a pai sa gem cul tu ral de

Hallstatt-Danchstein Salzkamergut na Áustria.

A ter cei ra ca te go ria é a da pai sa gem cul tu ral as so cia ti va (as so cia ti ve cul tu ral

lands ca pe). Trata-se das pai sa gens que têm seu va lor da do em função das as so -

ciações que são fei tas acer ca de las, mes mo que não ha ja ma ni fes tações ma te -

riais da in ter venção hu ma na. Sua in clu são na lis ta do pa tri mô nio mun dial é

jus ti fi ca da em vir tu de de po de ro sas as so ciações re li gio sas, ar tís ti cas ou cul tu -

rais com o ele men to na tu ral, sem a evi dên cia ma te rial da cul tu ra, que po de ser

in sig ni fi can te, ou mes mo ausente.

Em função des sa dis cus são, du ran te a 16ª Sessão do Comitê, em 1992, foi ado -

ta da a ca te go ria de pai sa gem cul tu ral e os cri té rios pa ra de fi nição das ca rac te rís ti -

cas cul tu rais fo ram re vis tos, pa ra per mi tir a in clu são na lis ta do pa tri mô nio mun -

dial de bens que re fli tam a com bi nação dos tra ba lhos da na tu re za e do ho mem, de

ex cep cio nal va lor uni ver sal, as sim co mo re fe ri do no ar ti go 1 da Convenção. 

Na mes ma ses são que in cluiu a ca te go ria de pai sa gem cul tu ral, foi de ci di da a

re moção das re fe rên cias à “in te ração en tre o ho mem e seu am bien te na tu ral” e

“com bi nações ex cep cio nais de ele men tos na tu rais e cul tu rais”, que exis tiam nos

cri té rios pa ra de fi nição das ca rac te rís ti cas na tu rais (ii) e (iii) res pec ti va men te.

Desse mo do, des de en tão, os cri té rios na tu rais ou cul tu rais usa dos pa ra a ins crição

do bem co mo pa tri mô nio mun dial não se re fe rem es pe ci fi ca men te às in te rações

en tre o ho mem e seu am bien te, ca ben do es se pa pel à ca te go ria de pai sa gem

cultural.

Nota-se ain da que, além das al te rações rea li za das nos cri té rios, não fo ram

cria dos cri té rios es pe ciais pa ra as pai sa gens cul tu rais. Elas são to ma das ini cial -

men te co mo bens cul tu rais e, co mo os de mais, as pai sa gens cul tu rais, pa ra se -

rem ins cri tas na lis ta do pa tri mô nio mun dial, pre ci sam aten der a pe lo me nos

um dos cri té rios es ta be le ci dos pa ra es sa va lo ração. Além dis so, to dos os bens

cul tu rais de vem tam bém obe de cer ao cri té rio de au ten ti ci da de e as pai sa gens

cul tu rais de vem pos suir ca rá ter e com po nen tes distintivos.
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Um no vo en con tro de es pe cia lis tas foi or ga ni za do em ou tu bro de 1993, em

Templin, na Alemanha, pa ra exa me das re vi sões rea li za das nos cri té rios e nos

pa rá gra fos li ga dos à pai sa gem cul tu ral do Guia Operacional pa ra a ins crição

dos bens, que con fir mou as mu danças que ha viam si do fei tas. Foi tam bém pre -

pa ra do o Plano de ação pa ra o fu tu ro pa ra guiar os paí ses sig na tá rios na iden ti -

fi cação, ava liação, in di cação e ge ren cia men to de pai sa gens cul tu rais pa ra a in -

clu são na Lista do Patrimônio Mundial. O pla no de ação re co men da va que en -

con tros de es pe cia lis tas fos sem rea li za dos com es tu dos com pa ra ti vos e es tru tu -

rações te má ti cas pa ra a ava liação de pai sa gens cul tu rais, vi san do dar as sis tên -

cia ao Comitê em suas decisões. 

Com o re co nhe ci men to de que ha via gran des dis pa ri da des en tre os ti pos de

bens in cluí dos na lis ta e a sua re pre sen ta ti vi da de re gio nal, em ju nho de 1994, o

Centro do Patrimônio Mundial, em con jun to com o ICOMOS, or ga ni zou um

en con tro de es pe cia lis tas pa ra ana li sar o as pec to da re pre sen ta ti vi da de da Lista

de Patrimônio Mundial, sua de fi nição e im ple men tação, em Cartagena. Foi en -

tão pro pos ta uma Estratégia Global pa ra uma Lista do Patrimônio Mundial

Representativa e Credível (Global Strategy for a Representative and Credible

World Heritage List). O do cu men to foi ado ta do pe lo Comitê du ran te sua 18ª

Sessão, em de zem bro de 1994. Trata-se de um do cu men to de de sen vol vi men to

con cei tual e de uma me to do lo gia pro gra má ti ca e operacional.

Posteriormente, o works hop em pai sa gens cul tu rais as so cia ti vas, ocor ri do em

1995, na re gião da Ásia-Pacífico, es ta be le ceu que elas po dem ser gran des ou pe -

que nas, con tí guas ou não con tí guas e se apre sen tar em for ma de áreas, iti ne rá -

rios, es tra das, ou ou tras pai sa gens li nea res; po dem ain da ser en ti da des fí si cas ou

ima gens men tais imer sas na es pi ri tua li da de das pes soas, em sua tra dição cul tu -

ral e prá ti ca. A pai sa gem cul tu ral as so cia ti va in clui, den tre seus atri bu tos, o as -

pec to ima te rial ou in tan gí vel, co mo as pec tos acús ti cos, ol fa ti vos etc. O par que

na cio nal Tongariro, na Nova Zelândia, e o Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, na

Austrália, são sí tios do pa tri mô nio mun dial de sig na dos por suas qua li da des na -

tu rais e cul tu rais. Eles são o habitat de po pu lações in dí ge nas que vi vem nes sas

ter ras por sé cu los e têm po de ro sas as so ciações es pi ri tuais com es ses lo cais, mais

co mu men te ex pres sas atra vés da tra dição oral pas sa da en tre as ge rações25.
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A ra zão pa ra a in clu são de uma pai sa gem cul tu ral na lis ta do pa tri mô nio

mun dial e os cri té rios pa ra atri buição de va lor são re la ti vos à sua fun cio na li -

da de e in te li gi bi li da de. Em qual quer ca so, a par te se le cio na da pre ci sa ser subs -

tan cial men te ade qua da pa ra re pre sen tar a to ta li da de da pai sa gem cul tu ral que

ela ilus tra. Ainda se gun do as re so luções des se en con tro, a pos si bi li da de de se -

le cio nar lon gas áreas li nea res que re pre sen tem re des de co mu ni cação e trans -

por te cul tu ral men te sig ni fi can tes não de ve ria ser excluída.

Outros en con tros de es pe cia lis tas fo ram ain da rea li za dos nos pri mei ros dez

anos de en tra da em vi gor das nor mas pa ra ins crições das pai sa gens cul tu rais,

den tre os quais:
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Quadro IV

Encontros regionais sobre paisagem cultural

Evento Local Data

Expert Meeting on Heritage, Ontário, Canadá 15-19 de setembro 

Canals Chaffeys Lock de 1994

Expert Meeting on Routes Madri, Espanha 24-25 de novembro 

as Part of our Cultural de 1994

Heritage 

Regional Thematic Study Manila, Filipinas 28/03 a 04/04 

Meeting on Asian Rice de 1995

Culture and its Terraced 

Landscapes

The Asia-Pacific Workshop Jorolan Caves, 27-29 de abril 

on Associative Cultural Nova Gales do Sul, de 1995

Landscape, Sydney Austrália

Expert Meeting on European Viena, Áustria 21 de abril de 1996

Cultural Landscapes of 

Outstanding Universal Value

Regional Thematic Meeting Arequipa/Chivay, 17-22 de maio

on Cultural Landscapes in Peru de 1998

the Andes, 

Expert Meeting on African Tiwi, Quênia 9 a 14 de março 

Cultural Landscapes de 1999

Regional Thematic Meeting Bialystok, Polônia 29/09 a 3/10 

on Cultural Landscapes in de 1999

Eastern Europe 



Evento Local Data

Regional Meeting on San Jose de 27-29 de setembro

Cultural Landscapes in Costa Rica de 2000

Central America 

Regional Expert Meeting on Kharga Oasis, Egito 23-26 de setembro

Desert Landscapes in Oasis de 2001

Systems in the Arab Region 

Regional Expert Meeting on Paramaribo, 17-19 de julho

Plantation Systems in Suriname de 2001

the Caribbean 

Thematic Expert Meeting Wakayama, Japão 5-10 de setembro

on Asia- Pacific Sacred de 2001

Mountains

O tra ba lho de Peter Fowler, pre pa ra do pa ra as co me mo rações, na Itália, do

30º ani ver sá rio da Convenção do Patrimônio Mundial, em 2002, faz uma re vi -

são dos pri mei ros dez anos de tra ba lho com re lação à pai sa gem cul tu ral do

Comitê. Ele mos tra que des de 1992 o con cei to de pai sa gem cul tu ral tor nou-se

ca da vez mais re le van te pa ra as pi rações à clas si fi cação de bens co mo pa tri mô -

nio mun dial, po den do ser uma via pa ra o re co nhe ci men to de es tru tu ras li ga -

das a so cie da des tra di cio nais, his to ri ca men te mar gi na li za das na atri buição de

va lor co mo pa tri mô nio mundial.

O con cei to de pai sa gem cul tu ral do Comitê de Patrimônio Mundial res sal ta

a re lação en tre a cul tu ra e o meio na tu ral, en tre as pes soas e seu am bien te. Essa

con cepção abar ca tam bém idéias de per ten ci men to, sig ni fi ca do, va lor e sin gu la -

ri da de do lu gar (FOWLER, 2003). Nesse mes mo es tu do, o au tor ana li sa os trin ta

sí tios ins cri tos co mo pai sa gem cul tu ral no pa tri mô nio mun dial, en tre 1992 e

2002. Entre eles, 65% es tão na Europa e 35% no res to do mun do, ten den do a

re fle tir as mes mas con cen trações de bens ve ri fi ca das nas ou tras ca te go rias do

pa tri mô nio mun dial. Dez en tre os trin ta sí tios já eram re co nhe ci dos an te rior -

men te co mo par ques na cio nais, as sim uma gran de pro porção das pai sa gens
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cul tu rais re co nhe ci das têm im por tan tes va lo res na tu rais. De uma ma nei ra ge -

ral, as pai sa gens cul tu rais ins cri tas são ca rac te ri za das, do pon to de vis ta geo grá -

fi co, to po grá fi co e fun cio nal co mo mon ta nhas, águas, áreas agrí co las e as sen ta -

men tos ha bi ta dos, in cluin do ci da des; ou, do pon to de vis ta in te lec tual, por seu

sig ni fi ca do his tó ri co e/ou cul tu ral, con ti nui da de e tra dição, re li gio si da de e es té -

ti ca. Dentre as pro pos tas do au tor, ao fi nal do es tu do, es tá a de que de vem ser

con si de ra das co mo pai sa gem cul tu ral não ape nas as pai sa gens ru rais, co mo tem

si do a ên fa se, mas tam bém de vem ser iden ti fi ca dos to dos os ti pos de pai sa gem,

co mo por exem plo, pai sa gens ur ba nas, in dus trial, cos tei ra e submarina.

Também com o ob je ti vo de co me mo rar os 30 anos da Convenção pa ra a

pro teção do pa tri mô nio cul tu ral e na tu ral mun dial, a UNESCO or ga ni zou com

o su por te do go ver no da Itália um con gres so in ter na cio nal pa ra dis cu tir os

avanços e trans for mações do tra ba lho em re lação ao pa tri mô nio mun dial, con -

tan do com a par ti ci pação de cer ca de seis cen tas pes soas. Dias an tes, es pe cia lis -

tas se en con tra ram em no ve works hops, em di fe ren tes ci da des ita lia nas, pa ra

dis cu ti rem so bre os te mas mais im por tan tes do con gres so. Um destes, rea li za -

do em Ferrara, te ve co mo ob je ti vo dis cu tir a ca te go ria pai sa gem cul tu ral

(UNESCO; University of Ferrara, 2003)26.

Em 2005 foi im ple men ta da uma re vi são nas Orientações pa ra Guiar a

Implementação da Convenção do Patrimônio Cultural. Continuando na ten -

ta ti va de se li ber tar da di co to mia en tre cul tu ral e na tu ral, os seis cri té rios cul -

tu rais e qua tro cri té rios na tu rais pa ra a in clu são dos bens na lis ta fo ram trans -

for ma dos em dez cri té rios úni cos27. É co mo re sul ta do des sa es tra té gia in te gra -

do ra e de rup tu ra com os an ti gos pa râ me tros que a ca te go ria de pai sa gem cul -

tu ral ga nha força no con tex to in ter na cio nal. Desse mo do, a idéia de pai sa gem

cul tu ral da UNESCO va lo ri za uma abor da gem do con cei to que iden ti fi ca na pai -

sa gem a ins crição das re lações do ho mem com a na tu re za e es ta be le ce co mo

ob je to pa ra re co nhe ci men to e pro teção aque las pai sa gens cul tu rais de ten to ras

de va lo res excepcionais. 

A es tra té gia ado ta da pe la UNESCO pa ra va lo ri zação da ca te go ria de pai sa gem

tem se re ve la do uma ins ti gan te ver ten te pa ra se pen sar o te ma, mas que não é
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ne ces sa ria men te a úni ca. Outras ex pe riên cias atri buem va lor à pai sa gem atra -

vés de ou tros cri té rios. Adiante se rá ex plo ra da uma ou tra pers pec ti va di fe ren -

cia da da que la da UNESCO, mui to mais abran gen te e que mui tas ve zes apa re ce

pa ra com ple men tá-la: a Convenção Européia da Paisagem.

A Convenção Européia da Paisagem

a) Paisagem de sig na uma par te do ter ri tó rio, tal co mo é apreen di da

pe las po pu lações, cu jo ca rá ter re sul ta da ação e da in te ração dos fa -

to res na tu rais e ou humanos;

b) Política da pai sa gem de sig na a for mu lação pe las au to ri da des pú -

bli cas com pe ten tes de prin cí pios ge rais, es tra té gias e li nhas orien ta -

do ras que per mi tam a adoção de me di das es pe cí fi cas, ten do em vis -

ta a pro teção, a ges tão e o or de na men to da paisagem.

(Convenção Européia da Paisagem, 2000)

A Convenção Européia da Paisagem, cu ja dis cus são te ve iní cio em 1994 (ver

Anexo III), sen do apro va da em 2000, é oriun da de re fle xões que lhe são an te -

rio res. Quanto à le gis lação, a pri mei ra re fe rên cia le gal à pai sa gem na Europa

diz res pei to a flo res tas e à in tro dução no am bien te ru ral de hi dre lé tri cas

(PRIEUR, 2003). Trata-se de uma lei cria da na Dinamarca em 1805. Na França,

em 1906, um tex to so bre a dis tri buição de ener gia le va em con ta a pro teção da

pai sa gem. Na Suíça, uma lei de 1916 so bre ener gia hi dráu li ca obri ga as fá bri -

cas a não da ni fi ca rem, ou da ni fi ca rem o me nos pos sí vel a pai sa gem. Na Bél -

gica, há uma lei de 1911 so bre a con ser vação da be le za das pai sa gens. Na Es -

panha, a pai sa gem apa re ce pe la pri mei ra vez em uma lei de 1916 so bre par ques

na cio nais (PRIEUR, 2003).

Com a en tra da do meio am bien te co mo uma ques tão im por tan te pa ra as

po lí ti cas pú bli cas na dé ca da de 1970, o ca rá ter da pai sa gem co mo um ele men -

to ou um com po nen te do am bien te pas sa a ser res sal ta do. A pai sa gem é mais

di re ta men te li ga da à na tu re za co mo uma par te in trín se ca da di ver si da de am -

bien tal. Nessa pers pec ti va, a pai sa gem é uma vi são cul tu ral da na tu re za, e seus

com po nen tes são a flo ra, a fau na, as flo res tas e a biodiversidade.

O pla no eu ro peu pa ra o pa tri mô nio na tu ral, ado ta do em 1995, em Sofia, pe -

los mi nis tros do meio am bien te dos paí ses eu ro peus, e ela bo ra do pe lo Pro gra -
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ma das Nações Unidas pa ra o Meio Ambiente (UNEP, em in glês) e pe lo Con -

selho da Europa, é in ti tu la do Estratégia Pan-eu ro péia da Diversidade Bio lógica

e de Paisagens (Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy). Ape -

sar de es tar fo ca do na bio di ver si da de das pai sa gens, es te pro gra ma in ter na cio -

nal ba sea do em as pec tos na tu rais não pô de ig no rar as pec tos cul tu rais. Por seu

as pec to trans ver sal, con tu do, sem pre foi mui to di fí cil a exis tên cia de uma le gis -

lação mais es pe cí fi ca e abran gen te so bre a pai sa gem. Na ver da de, as leis so bre

pai sa gens es tão re la cio na das à le gis lação di ta “pro teção da na tu re za e das pai sa -

gens” (co mo na Alemanha, na Suíça, República Checa e na Eslováquia).

No mes mo ano de 1995, o Comitê de Ministros do Conselho da Europa

ado ta a Recomendação R (95) 9, que ver sa Sobre a con ser vação in te gra da das

áreas de pai sa gens cul tu rais co mo in te gran tes das po lí ti cas pai sa gís ti cas, na qual

orien ta a ação das po lí ti cas pa ra con ser vação dos Estados-mem bros pa ra áreas

de pai sa gem cul tu ral e pa ra que es tas se jam adap ta das a uma po lí ti ca mais ge -

ral so bre as pai sa gens. A Recomendação en ten de pai sa gem como 

[...] ex pres são for mal dos nu me ro sos re la cio na men tos exis ten tes

em de ter mi na do pe río do en tre o in di ví duo ou uma so cie da de e

um ter ri tó rio to po gra fi ca men te de fi ni do, cu ja apa rên cia é re sul -

ta do de ação ou cui da dos es pe ciais, de fa to res na tu rais e hu ma nos

e de uma com bi nação de am bos. (IPHAN, 2004: 331). 

Nesse sen ti do, to das as pai sa gens são con si de ra das se gun do um tri plo sig -

ni fi ca do cul tu ral. Em pri mei ro lu gar, elas sãodefinidas e ca rac te ri za das segun -

do a ma nei ra pe la qual de ter mi na do ter ri tó rio é per ce bi do. Em se gun do lu gar,

a pai sa gem é um tes te mu nho do pas sa do do re la cio na men to en tre os in di ví -

duos e seu meio am bien te. Por úl ti mo, a pai sa gem aju da ria a es pe ci fi car cul tu -

ras lo cais, sen si bi li da des, prá ti cas, crenças e tra dições. Um as pec to fun da men -

tal des sa Reco men dação é que ela di fe ren cia pai sa gem e áreas de pai sa gem cul -

tu ral, es ta úl ti ma en ten di da co mo um re cor te es pe cial da primeira:

Áreas de pai sa gem cul tu ral – par tes es pe cí fi cas, to po gra fi ca men te

de li mi ta das da pai sa gem, for ma das por vá rias com bi nações de

agen cia men tos na tu rais e hu ma nos, que ilus tram a evo lução da

so cie da de hu ma na, seu es ta be le ci men to e seu ca rá ter atra vés do

tem po e do es paço e quan to de va lo res re co nhe ci dos têm ad qui -
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ri do so cial e cul tu ral men te em di fe ren tes ní veis ter ri to riais, graças

à pre sença de re ma nes cen tes fí si cos que re fle tem o uso e as ati vi -

da des de sen vol vi das na ter ra no pas sa do, ex pe riên cias ou tra di -

ções par ti cu la res, ou re pre sen tações em obras li te rá rias ou ar tís ti -

cas, ou pe lo fa to de ali ha ve rem ocor ri do fa tos his tó ri cos. (IPHAN,

2004: 332).

Nota-se com is so que a pai sa gem cul tu ral é in ves ti da de um ca rá ter es pe -

cial em re lação à pai sa gem, apon tan do pa ra uma de fi nição di fe ren cia da da -

que la da geo gra fia tra di cio nal na qual pai sa gem cul tu ral é to da e qual quer

pai sa gem al te ra da pe lo ho mem. Isso re fle te uma con cepção di fe ren cia da do

ad je ti vo cul tu ral na pai sa gem. Se pa ra a an ti ga de fi nição da geo gra fia o qua li -

fi ca ti vo “cul tu ral” pa re ce es tar mais atre la do a uma idéia de cul tu ra co mo tra -

ba lho do ho mem, no ca so da Recomendação aqui ana li sa da, es se qua li fi ca ti vo

es tá mais atre la do à noção de bem cul tu ral. Ela se di fe ren cia ria da que las de

par ti cu lar va lor eco ló gi co e na tu ral, mas tal co mo es tas úl ti mas, tam bém de -

ve ria me re cer pro teção le gal28. Trata-se de um ins tru men to vi san do à iden ti fi -

cação de pai sa gens e pai sa gens cul tu rais com o ob je ti vo prin ci pal de dar sub -

sí dios à ges tão do território. 

A Convenção Européia da Paisagem sur ge nes se con tex to, sen do bas tan te

dis tin ta da Convenção da UNESCO em di fe ren tes as pec tos, for mais e subs tan -

ciais (DEJEANT-PONS, 2003), co meçan do pe la es ca la ter ri to rial de atuação: en -

quan to uma tem o ob je ti vo re gio nal, a ou tra é mun dial. Além dis so, uma di -

fe rença fun da men tal é que a con venção da Europa co bre to das as pai sa gens,

até mes mo aque las que não são de um va lor ex cep cio nal úni co. Da mes ma

for ma, seu ob je ti vo prin ci pal não é de se nhar uma lis ta de ati vos de va lor uni -

ver sal ex cep cio nal, mas o de in tro du zir re gras de pro teção, ge ren cia men to e

pla ne ja men to pa ra to das as pai sa gens ba sea das num con jun to de re gras,

cons ti tuin do um ele men to fun da men tal da ges tão do ter ri tó rio. A Con ven -

ção es ta be le ce prin cí pios le gais que de ve riam guiar a adoção de po lí ti cas na -

cio nais e da União Européia pa ra a pai sa gem e pa ra o es ta be le ci men to da

coo pe ração in ter na cio nal nes se cam po. Desse mo do, a Convenção se apli ca a

52

28 “Assim co mo se jus ti fi ca atri buir pro teção le gal a lo cais de par ti cu lar va lor eco ló gi co ou na tu ral, as
pai sa gens cul tu rais, tal co mo de fi ni das no ar ti go 1 des ta re co men dação, de ve riam ser ob je to de me di -
das es pe cí fi cas de pre ser vação.” (IPHAN, 2004: 339)



to do o ter ri tó rio dos Estados mem bros e es tá re la cio na da às áreas na tu rais,

ur ba nas e pe riur ba nas, em ter ra, água ou mar. Ela não diz res pei to ape nas às

pai sa gens me mo rá veis, mas tam bém às pai sa gens or di ná rias ou ar rui na das.

Independentemente de seu va lor ex cep cio nal, to das as for mas de pai sa gens

são iden ti fi ca das co mo cru ciais pa ra a qua li da de do am bien te dos ci da dãos e

me re cem ser con si de ra das nas po lí ti cas de pai sa gem. A Convenção Européia

tam bém não faz dis tinção en tre o que se ria na tu ral e o que se ria cul tu ral, sem

mes mo usar o ter mo pai sa gem cul tu ral, mas uni ca men te “pai sa gem”. A Con -

venção tam bém in ci ta a par ti ci pação dos ci da dãos nas de ci sões so bre as po -

lí ti cas das pai sa gens nas quais vi vem. Ao as si nar a Convenção, os Estados se

com pro me tem a:

• re co nhe cer le gal men te pai sa gens co mo um com po nen te es sen cial do

am bien te das pes soas, uma ex pres são da di ver si da de de seu pa tri mô nio

na tu ral e cul tu ral com par ti lha do, e a fun dação de suas identidades;

• es ta be le cer e im ple men tar po lí ti cas di re cio na das pa ra a pro teção,

ge ren cia men to e pla ne ja men to das paisagens;

• es ta be le cer pro ce di men tos pa ra a par ti ci pação do pú bli co em ge ral,

au to ri da des lo cais e re gio nais, e ou tras par tes com in te res ses na de -

fi nição e im ple men tação de po lí ti cas de paisagem;

• in te grar a pai sa gem nas po lí ti cas de pla ne ja men to re gio nal e ur ba no,

bem co mo nas po lí ti cas cul tu ral, am bien tal, agrí co la, so cial e eco nô -

mi ca, além de qual quer ou tra po lí ti ca com pos si bi li da de de im pac to

di re to ou in di re to so bre a pai sa gem (DEJEANT-PONS, 2003: 53).

O con cei to de pai sa gem ado ta do pe la Convenção é o de que ela de sig na uma

par te do ter ri tó rio, tal co mo per ce bi do pe las po pu lações, na qual seu ca rá ter re -

sul ta da ação de fa to res na tu rais e/ou hu ma nos e de suas in ter-re lações. Ela afir -

ma ain da que a pai sa gem é um pa tri mô nio co mum e um re cur so partilhado.

A Convenção Européia da Paisagem foi as si na da em Florença, na Itália, em

2000. Uma pri mei ra con fe rên cia dos Estados con tra tan tes e sig na tá rios da

Con venção foi rea li za da em Estrasburgo em 22 e 23 de no vem bro de 2001, pa -

ra im pul sio nar a as si na tu ra e/ou ra ti fi cação da Convenção e pa ra es tu dar a im -

ple men tação efe ti va da Convenção após a sua en tra da em vi gor. No ano se -

guin te, na mes ma ci da de, fo ram or ga ni za dos cin co works hops pa ra apre sen -

tação e dis cus são de exem plos con cre tos e ex pe riên cias em di fe ren tes te mas,
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além de uma se gun da con fe rên cia, tam bém rea li za da em 2002. Apesar de abor -

dar as pai sa gens do ter ri tó rio co mo um to do, a Convenção Européia faz uma

ca te go ri zação en tre os ti pos de pai sa gens, di vi din do-as em três ti pos: pai sa gens

de con si de rá vel im por tân cia, pai sa gens or di ná rias e pai sa gens de gra da das.

Assim, po de riam ser de fi ni das quais as pai sa gens que ne ces si ta riam de pro -

teção, pe la sua im por tân cia atri buí da em função de di fe ren tes va lo res, e quais

as pai sa gens que ne ces si ta riam de po lí ti cas de re mo de lação e transformação.

Alcançado o mí ni mo de dez Estados ra ti fi can tes, nor ma an te rior men te es -

ta be le ci da, a Convenção en trou em vi gor em 1º de março de 2004. A si tuação

da Convenção em re lação aos Estados ra ti fi can tes em ja nei ro de 2006 po de ser

en con tra da no ane xo IV.

Nesse sen tin do, o ob je ti vo ge ral da Convenção é o de en co ra jar os po de res

pú bli cos a co lo car em ação, aos ní veis lo cal, re gio nal, na cio nal e in ter na cio nal,

po lí ti cas e me di das des ti na das a pro te ger e ge rir as pai sa gens da Europa, a fim

de con ser var ou me lho rar sua qua li da de e de cui dar da qui lo que as po pu lações,

as ins ti tuições e as co le ti vi da des ter ri to riais re co nhe cem co mo va lor e in te res -

se e par ti ci pam nas de ci sões pú bli cas. Os ideais da Convenção Européia da

Paisagem es tão in ti ma men te li ga dos aos de de sen vol vi men to sus ten tá vel. Sua

in tenção é a de ga ran tir o usu fru to das pai sa gens pa ra as po pu lações atuais e

fu tu ras, per mi tin do tam bém, na me di da do pos sí vel, o de sen vol vi men to dos

meios de pro dução. A ne ces si da de de uma con venção que re gu le a pai sa gem

em to da a Europa, além das le gis lações na cio nais, é jus ti fi ca da atra vés da idéia

de que as pai sa gens for mam um con jun to e, além de apre sen ta rem um in te res -

se lo cal, elas têm tam bém um va lor pa ra o con jun to da po pu lação eu ro péia,

sen do apre cia das mui to além do ter ri tó rio por elas re co ber to e das fron tei ras

na cio nais. Além dis so, as pai sa gens es tão sub me ti das a pro ces sos que po dem

ser de fla gra dos em ou tras zonas.

Tal de fi nição le va em con ta que as pai sa gens evo luem no tem po, sob o efei -

to das forças na tu rais e da ação dos se res hu ma nos, su bli nhan do, igual men te,

a idéia de que a pai sa gem for ma um to do, no qual os ele men tos na tu rais e cul -

tu rais são con si de ra dos simultaneamente. 

As po lí ti cas de ação so bre a pai sa gem, no con tex to da Convenção Européia,

de vem ser pen sa das se gun do as ca rac te rís ti cas de ca da zo na de pai sa gem e das

in tenções que se têm so bre es sas zo nas. Assim, al gu mas zo nas po dem me re cer

uma pro teção bas tan te ri go ro sa. Por ou tro la do, po dem exis tir zo nas nas quais

as pai sa gens, con si de ra das ex tre ma men te de gra da das, de man da riam in tei ra
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re mo de lação. Desse mo do, a Convenção tra ba lha com as idéias de pro teção,

ges tão e ge ren cia men to. A Convenção re co nhe ce que, na pro cu ra por um jus -

to equi lí brio en tre pro teção, ges tão e or ga ni zação de uma pai sa gem, é ne ces -

sá rio le var em con ta o fa to de que não se pro cu ra pre ser var ou “con ge lar” as

pai sa gens em um es ta do da do na sua lon ga evo lução. As pai sa gens sem pre

mu da ram e con ti nua rão a mu dar, tan to sob o efei to dos pro ces sos na tu rais,

co mo da ação hu ma na. Na ver da de, o ob je ti vo é acom pa nhar as mu danças

que ocor re rão, re co nhe cen do a gran de di ver si da de e a qua li da de das pai sa gens

que se rão her da das, se es forçan do em pre ser var, tal vez en ri que cer, es sa di ver -

si da de e es sa qualidade. 

A dis cus são so bre pai sa gem co mo ob je to de po lí ti cas pú bli cas, na Europa,

ho je já se trans for mou bas tan te, des de a an ti ga idéia sim ples de pa no ra ma ou

vis ta, que ca rac te ri zou a po lí ti ca de al guns paí ses até mea dos do sé cu lo XX, ou

mes mo da idéia de pai sa gem co mo am bien te ou na tu re za, que ain da ho je ca -

rac te ri za a óti ca am bien ta lis ta so bre o con cei to (SCAZZOSI, 2003). A tra je tó ria

da cons trução da pai sa gem co mo uma ques tão pa ra as po lí ti cas pú bli cas va riou

bas tan te se gun do o con tex to na cio nal de di fe ren tes paí ses den tro da Europa.

No fi nal da dé ca da de 1950, em mui tos paí ses e es pe cial men te na que les da

Europa do Nor te, a pro teção in cluía qua se que ex clu si va men te va lo res na tu ra -

lis tas e pro ble mas am bien tais e eco ló gi cos. Ao mes mo tem po, em al guns ou -

tros, es pe cial men te os do sul da Europa, ela ex pres sa va as pec tos ar qui te tô ni cos

e de for mas dos lu ga res, en quan to em ou tros, os as pec tos mais re le van tes eram

o re crea ti vo e o pro du ti vo/econômico.

A Convenção Européia da Paisagem apa re ce no con tex to de Unificação da

Europa, na ten ta ti va de es ta be le cer po lí ti cas pú bli cas co muns, mas tam bém de

que o con cei to se ja en ten di do de uma ma nei ra mais uní vo ca. Além dis so, as

pai sa gens sem pre de sem pe nha ram um pa pel im por tan te na cons trução das

iden ti da des na cio nais e, nes se sen ti do, tra ta-se tam bém do es forço de cons -

trução de uma iden ti da de eu ro péia atra vés do re co nhe ci men to e va lo ri zação

de suas pai sa gens. Trata-se as sim de cons truir a idéia de Europa atra vés das re -

pre sen tações de suas paisagens. 

Uma ques tão es sen cial pa ra as po lí ti cas de pai sa gem na Europa pas sa tam -

bém pe la sua iden ti fi cação. A pro teção, pro moção e ges tão das pai sa gens co lo -

ca co mo ques tão es sen cial a sua in di vi dua li zação, tor nan do os cri té rios uti li za -

dos pa ra a se pa ração das pai sa gens em uni da des dis tin tas uma ques tão es sen -

cial pa ra a de fi nição das po lí ti cas em re lação a elas. Na Europa, não há ne nhum
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mé to do úni co de iden ti fi cação, es tu do e des crição das pai sa gens, nem mes mo

um sis te ma de aces so aos com po nen tes da pai sa gem que se ja ca paz de en con -

trar um con sen so ge ral. Hoje, nos pro ces sos e ex pe ri men tações le va dos a ca bo

em di fe ren tes paí ses, é pos sí vel ob ser var a in ten sa preocupação com a aná li se

dos mé to dos de lei tu ra pa ra a con si de ração dos as pec tos his tó ri co-cul tu rais e

for mais das pai sa gens na sua in te ração com os as pec tos na tu rais, seus pro ble -

mas eco ló gi cos e am bien tais. Além dis so, o es tu do e a com pa ração en tre lei tu -

ra da pai sa gem e mé to dos de es tu do, em di fe ren tes paí ses, de mons tram a pro -

fun da re lação en tre mé to dos de co nhe ci men to dos lu ga res e os ob je ti vos e fer -

ra men tas de po lí ti cas de pro teção e ge ren cia men to (SCAZZOSI, 2003).

SCAZZOSI (2003) as si na la ain da al guns pon tos que de ve riam ser mais pro -

fun da men te ana li sa dos e ex pe ri men ta dos no ca so europeu:

1. O cres cen te in te res se por pai sa gens co mo um ar qui vo da his tó -

ria na tu ral e hu ma na e de lu ga res vi vos, con si de ra das co mo uma

ga ran tia pa ra a con ser vação da iden ti da de das pes soas, im põe a

cons ciên cia de que de ve mos ul tra pas sar os mé to dos de lei tu ra vi -

sual – ain da pre va le cen te – e in te grá-las com es tu dos his tó ri cos.

Todavia, es te úl ti mo nor mal men te li mi ta a lei tu ra das pai sa gens

de acor do com eras e var ren do va rian tes geo grá fi cas e cul tu rais.

Eles pro cu ram por traços, mes mo os me no res, dei xa dos por even -

tos his tó ri cos. Além dis so, al gu mas ve zes usam o sim ples in ven tá -

rio de ta lha do de ob je tos his tó ri cos ain da no ter ri tó rio, de acor do

com ti pos (igre jas, cas te los, cen tros his tó ri cos etc.), os quais con -

tem plam os úl ti mos avanços no con cei to de pa tri mô nio his tó ri co,

con si de ran do tan to os “bens maio res”, co mo os “me no res” ou di -

fu sos, além de le var em con ta o con tex to, ain da que raramente.

2. As pai sa gens her da das não são uma me ra so ma de ob je tos, mas

são fei tas do que res tou de nu me ro sos sis te mas es pa ciais e fun cio -

nais: elas não são um con jun to de pon tos, li nhas ou áreas (pa ra

for mar um me ro ban co de da dos), mas um sis te ma de re lações vi -

suais, es pa ciais, sim bó li cas e tam bém fun cio nais e am bien tais,

além de ou tras, que man têm jun tos os pon tos, li nhas e áreas que

pre ci sam ser en ten di das e ge ren cia das co mo uma uni da de. Hoje

são pou cos os es tu dos que pro mo vem es se ti po de lei tu ra. Esse

56



mé to do su põe uma pro fun da aná li se do te ma da uni da de da pai -

sa gem, su pe ran do a con cepção que de fi ne a pai sa gem co mo um

que bra-ca beça de áreas ho mo gê neas: es sas uni da des po dem apa -

re cer al gu mas ve zes co mo áreas, ou tras co mo re des en tre ele men -

tos não con tí nuos (co mo, por exem plo, sis te mas de ob je tos re li -

gio sos maio res e me no res), ou mes mo um ele men to li near (ruas

his tó ri cas, por exemplo).

3. Existem es tu dos, ain da que ra ros e não sis te má ti cos, so bre os

sig ni fi ca dos sim bó li cos que os sí tios po dem ter pa ra a cul tu ra das

po pu lações, co mo lu ga res da me mó ria, mes mo se lhes fal tam as

mar cas da ação hu ma na. Similarmente, exis tem pou cas me to do -

lo gias pa ra o en ten di men to, em ca da sí tio, das “len tes cul tu rais”

que fo ram his to ri ca men te de sen vol vi das, mes mo que in cons cien -

te men te, pa ra a lei tu ra da pai sa gem e seus valores.

4. As pai sa gens her da das são com ple xos ob je tos fei tos pe lo ho -

mem, em par ti cu lar as ru rais, re sul tan tes de um tra ba lho di fu so e

con tí nuo de cons trução e ma nu tenção, le va do a ca bo pe las co le ti -

vi da des. Existe uma cres cen te de man da pa ra tra ba lhos de sur vey

di fu sos e sis te má ti cos, so bre de se nho, ma te riais, téc ni cas de cons -

trução etc., de acor do com ele men tos, co mo ter raços e ca na li -

zações que co mu men te es tru tu ram pai sa gens inteiras.

Algumas abor da gens re ve lam, mais do que uma atenção com a re lação en -

tre ho mem e na tu re za, uma preo cu pação com a va lo ri zação da pai sa gem co -

mo do cu men to his tó ri co, pa ra sua pre ser vação co mo o lo cus no qual se en -

con tram ele men tos de di fe ren tes tem pos e on de a his tó ria po de ser li da.

Nesse sen ti do a pai sa gem tem seu va lor prin ci pal da do co mo re pre sen tação

da ma te ria li zação da me mó ria. Para SCAZZOSI (2003), a to ma da de cons ciên -

cia na es ca la in ter na cio nal de que a pai sa gem, em sua to ta li da de, é um bem

cul tu ral que de ve ser pre ser va do é bas tan te re cen te. Ela foi con se qüên cia do

pro ces so de va lo ri zação da atenção da da à his tó ria e à pro teção das obras hu -

ma nas his tó ri cas, que se de sen vol veu des de o fi nal do sé cu lo XIX e ao lon go

do sé cu lo XX. Pro gres si vamente no vos ti pos de ob je to fo ram va lo ri za dos co -

mo pa tri mô nio. As no vas le gis lações eu ro péias, co mo a ita lia na, con si de ram
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a pai sa gem co mo um do cu men to e não mais uni ca men te co mo uma be le za

na tu ral. Na pers pec ti va eu ro péia, a par tir de sua qua li da de de do cu men to, o

ter ri tó rio in tei ro de ve ser con si de ra do co mo um gran de ar qui vo de his tó ria

do ho mem, bem co mo da na tu re za. Igualmente, o ter ri tó rio é um pa limp ses -

to, is to é, um do cu men to em per pé tua trans for mação, on de en con tra mos al -

guns traços, mas não to dos, que as di fe ren tes épo cas dei xa ram e que se mis -

tu ram aos traços que o pre sen te dei xa à sua vol ta e que o mo di fi ca con ti nua -

men te, de ma nei ra con trá ria a uma sim ples es tra ti fi cação. Analisando a ex -

pe riên cia ita lia na, Scazzosi afir ma que há al gu mas dé ca das a Itália tem se en -

ga ja do atra vés do go ver no cen tral com o Ins ti tuto Central pa ra o Catálogo e

a Documentação, ou atra vés dos go ver nos lo cais (re giões, pro vín cias, mu ni -

cí pios), num tra ba lho de re cen sea men to de seu pa tri mô nio his tó ri co. Nesse

sen ti do, os ban cos de da dos já di fun di dos no pas sa do fo ram lar ga men te uti -

li za dos na ges tão ur ba na e, em me nor me di da, na ges tão do ter ri tó rio, pa ra

com ple tar uma lei tu ra su má ria dos even tos his tó ri cos dos lu ga res, se gun do

as épo cas e as gran des cons tan tes geo grá fi cas e cul tu rais. Esse ti po de da do

cons ti tui ho je uma ba se im por tan te pa ra o co nhe ci men to da his tó ria da pai -

sa gem e pa ra seu ge ren cia men to. No en tan to, a lei tu ra em ques tão, é uma lei -

tu ra por pon tos, li nhas, áreas, nu ma es pé cie de so ma dos ob je tos, que não

che ga a le var em con ta a com ple xi da de das re lações fun cio nais, for mais, sim -

bó li cas, vi suais, que li gam os ele men tos en tre eles e criam sis te mas es tru tu -

ra dos. Ainda se gun do a au to ra, faz pou co tem po que es ses da dos de mo da li -

da de de lei tu ra ho mo gê neos e de ta lha dos, de per ma nên cias, so bre vas tas ex -

ten sões ter ri to riais, são acom pa nha dos, co lo can do-se em evi dên cia, de for ma

sis te má ti ca, não ape nas os edi fí cios, os ca nais, as es tra das, as obras hu ma nas

me no res etc., mas igual men te as es tru tu ras fun cio nais, os usos do so lo, as di -

men sões das pro prie da des, re cor ren do à car to gra fia his tó ri ca. Sobre es sa ba -

se é pos sí vel iden ti fi car, de ma nei ra de ta lha da, os sis te mas fun cio nais his tó -

ri cos que es tru tu ra ram ca da ter ri tó rio, ler as per ma nên cias que ali se en con -

tram e en qua drar as trans for mações pa ra que as uti li zações e as ino vações

con tem po râ neas não al te rem nem des truam a sua vi si bi li da de, mas, ao con -

trá rio, co lo quem no cen tro do pro ces so de ino vação os con cei tos de com pa -

ti bi li da de e de res pei to àqui lo que é pree xis ten te. Assim, o pro ble ma da lei tu -

ra da his tó ria dos lu ga res re si de, de um la do, na ne ces si da de de re ser var uma

atenção pon tual, di li gen te, mi nu cio sa à exis tên cia e per ma nên cia fí si ca de

traços do pas sa do. Essa atenção é fun da men tal pa ra to da em pre sa de trans -
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for mação fí si ca, de se jo sa de se re cons truir so bre o res pei to da his tó ria. Por

ou tro la do, é con ve nien te evi tar que es se ti po de lei tu ra se ja ex clu si vo e re du -

tor. Não de ve mos es que cer o pro ces so vi vo e per pé tuo que es tá na ba se de

ela bo ração de pai sa gens, por que ele con di cio na for te men te as atuais es co lhas

eco nô mi cas, pro du ti vas, cul tu rais e sociais.

Hoje, uma ca rac te rís ti ca co mum a vá rias con venções in ter na cio nais é o fa -

to de que elas im põem me ca nis mos de in ven tá rio, im pli can do le van ta men tos

com atua li zações e uma me to do lo gia es pe cial (PRIEUR, 2003: 154). Mesmo a

for ma mais sim ples de in de xação de da dos per ten cen te ao Patrimônio Arqui -

tetônico do Conselho da Europa (Recomendação No. R(95)3) pro põe um mé -

to do. Ele in di ca a in for mação ne ces sá ria pa ra in de xar, or ga ni zar e clas si fi car

os da dos pa ra se rem in cluí dos em um in ven tá rio. É aqui que a in for mação

adi cio nal so bre o sí tio e a pai sa gem vai util men te com ple tar o in ven tá rio. No

en tan to, is so ne ces si ta de uma equi pe mul ti dis ci pli nar, com es pe cia lis tas em

pai sa gem, o que ain da ho je é mui to ra ro, mes mo na Europa. Evidentemente,

ain da se gun do Prieur, os in ven tá rios e a sua or ga ni zação são con di cio na dos

pe la po lí ti ca que de ve ser se gui da. Os mé to dos e pro ce di men tos não se rão os

mes mos se ape nas as pai sa gens ex cep cio nais e me mo rá veis fo rem o al vo, ou se

o al vo fo rem as pai sa gens cul tu rais tra di cio nais e or di ná rias. No ca so da

Convenção Européia, o ar ti go 6 C con cla ma to dos os Estados a iden ti fi car to -

das as pai sa gens. Esse im por tan te tra ba lho de in ven tá rio das pai sa gens pro vê

dis cer ni men to acer ca do ca rá ter es pe cí fi co de di fe ren tes áreas, ca da uma de las

ten do sua pró pria com bi nação de ele men tos na tu rais e cul tu rais. Além do tra -

ba lho de es pe cia lis tas que se apóiam tam bém no uso de sis te mas de in for -

mações geo grá fi cas e ou tras tec no lo gias, a Convenção es ta be le ce que o tra ba -

lho de ve ter es pe cial li gação com as po pu lações lo cais, que de vem ser ou vi das.

O in ven tá rio é com ple ta do por um tra ba lho de li ca do de qua li fi cação, que não

de ve ser con fun di do com qual quer ti po de clas si fi cação. Assim, a de ter mi -

nação co le ti va do que a Convenção cha ma de “qua li da des ob je ti vas da pai sa -

gem” per mi ti rá que os to ma do res de de ci são ado tem me di das con cre tas pa ra

a pro teção, ge ren cia men to ou de sen vol vi men to com o maior nú me ro pos sí vel

de in for mação em mãos. 

Se por um la do a con cepção da UNESCO de pai sa gem cul tu ral co mo pa tri -

mô nio mun dial va lo ri za os re pre sen tan tes de ti pos com in te res se mun dial, não

sen do exaus ti va, co lo can do cla ra men te a ques tão de iden ti fi cação des sas pai sa -

gens mun diais, a abran gên cia da Convenção Européia so bre to das as pai sa gens
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não dei xa de la do a ques tão do co nhe ci men to, iden ti fi cação e clas si fi cação das

pai sa gens. Na ver da de, ela co lo ca a ne ces si da de de um tra ba lho mui to maior. A

pro teção, a pre ser vação e o ge ren cia men to de to das as pai sa gens ne ces si tam de

um sis te ma de co nhe ci men to, iden ti fi cação e clas si fi cação das di fe ren tes pai sa -

gens de to do o continente. 

Nesse sen ti do, al guns paí ses já con tam com um atlas das pai sa gens que co -

brem to do o ter ri tó rio na cio nal, co mo é o ca so da Inglaterra e da Espanha.

Par tindo do pres su pos to de que pa ra a criação do Atlas das pai sa gens da

Espanha é ne ces sá rio criar ti po lo gias de pai sa gem pa ra clas si fi cação, Josefina

Gómez-Mendoza e Concepción Sanz-Herraiz (2001) to mam a pai sa gem co -

mo uma or ga ni zações não ape nas geoe co ló gi ca, mas tam bém geois tó ri cas. As

au to ras par tem do prin cí pio de que a co ber tu ra pai sa gís ti ca to tal do ter ri tó rio

exi ge de fi nir ti pos, ca so se quei ra en ten der al go e avançar no cri té rio de re pre -

sen ta ti vi da de e de va lo ração ine ren te à pro teção. Desse mo do, a ti po lo gia das

pai sa gens tem co mo ob je ti vo agru par em uma mes ma con fi gu ração pai sa gís -

ti ca o con jun to de re pre sen tações ter ri to riais cu jas ca rac te rís ti cas de fi ni do ras

se iden ti fi cam ou se as se me lham. Uma pai sa gem ti po cons ti tui, en tão, uma

abs tração das sin gu la ri da des que exis tem em to das as pai sa gens, pa ra me lhor

cap tar o que as apro xi ma de ou tras, a es sên cia de suas ca rac te rís ti cas mor fo -

ló gi cas, es tru tu rais e fun cio nais. Trata-se, no en tan to, de fa zer es co lhas so bre

quais ca rac te rís ti cas de vem ser le va das em con ta pa ra o es ta be le ci men to des -

sas ti po lo gias. No ca so do Atlas da Espanha, as au to ras não le va ram em con ta

as pec tos sub je ti vos ou iden ti tá rios, mas sim aqui lo que cha mam de pai sa gens

reais, mor fo lo gias pai sa gís ti cas que cons troem o mar co de vi da das atuais po -

pu lações que as ha bi tam. Nota-se, nes se ca so, a apli cação de al guns dos pre -

cei tos de sen vol vi dos por Carl Sauer, ain da na pri mei ra me ta de do sé cu lo XX,

pa ra a ges tão e ma ne jo das pai sa gens na Europa, evi den cian do co mo es sa

abor da gem ain da per ma ne ce viva. 

Da mes ma for ma, com ba se na ex pe riên cia de ou tros paí ses eu ro peus,

Por tugal exe cu tou um le van ta men to e iden ti fi cação das suas pai sa gens. O es -

tu do rea li za do sob en co men da da Direcção Geral do Ordenamento do Ter ri -

tório e Desenvolvimento Urbano, li ga da ao Ministério do Ambiente e do Or -

de na men to do Território por tu guês e de sen vol vi do pe la Universidade de

Évo ra, che gou à iden ti fi cação de 128 uni da des de pai sa gem na par te con ti -

nen tal de Portugal, or ga ni za das em 22 gru pos de uni da des, reu nin do aque las

com ca rac te rís ti cas se me lhan tes, so bre tu do do pon to de vis ta fí si co, mas le -
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van do em con ta tam bém as pec tos da ocu pação hu ma na (PINTO-CORREIA,

2001). Com uma abor da gem abran gen te que in cor po ra di fe ren tes di men sões

da pai sa gem29, o es tu do to ma a idéia de ca rá ter da pai sa gem, uti li za da pe los

in gle ses (lands ca pe cha rac ter área). O ob je ti vo des sa me to do lo gia é de fi nir

áreas com ca rac te rís ti cas re la ti va men te ho mo gê neas, não por se rem exa ta -

men te iguais em to da a área, mas por pos suí rem um pa drão es pe cí fi co que se

re pe te e as di fe ren cia das áreas en vol ven tes. Os fa to res to ma dos co mo de ter -

mi nan tes pa ra a de fi nição do ca rá ter de uma área não são sem pre os mes mos,

po den do ser, en tre ou tros, as for mas de re le vo, a al ti tu de, o uso do so lo, a ur -

ba ni zação, com bi nações en tre es ses fa to res, etc. Embora não ci ta do di re ta -

men te, es sa idéia de ca rá ter das pai sa gens pos sui uma for te as so ciação com a

idéia de gê ne ro de vi da, de sen vol vi da por Paul Vidal de la Blache no iní cio do

sé cu lo XX, e uma das prin ci pais ma tri zes teó ri cas da geo gra fia re gio nal fran -

ce sa, co mo vis to no ca pí tu lo anterior. 

A mes ma idéia de uni da de de pai sa gem tam bém foi uti li za da no es tu do

no rue guês e no fin lan dês pa ra a de fi nição das pai sa gens des ses paí ses. Na ver -

da de, os es tu dos rea li za dos pe la Countryside Commission, pos te rior men te

cha ma da de Countryside Agency, do Reino Unido, têm orien ta do ao me nos

par te de to dos es ses tra ba lhos. Essa agên cia pro du ziu o Landscape Character

Assessment Guidance for England and Scotland (SWANWICK, 2002)30 co mo um

ma nual vi san do sis te ma ti zar as téc ni cas ne ces sá rias à iden ti fi cação da qui lo

que se cha ma de ca rá ter das pai sa gens. O do cu men to, reu nin do uma sé rie de

in for mações pre sen tes em do cu men tos an te rio res, apre sen ta uma vi são ho -

lís ti ca da pai sa gem que po de abar car des de pe que nos es paços de um bair ro,

até gran des áreas ru rais, to man do a pai sa gem mui to além da sua re lação com
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des eco nô mi cas, as sim co mo às res pec ti vas re gu la men tações con di cio na do ras da ação hu ma na, que
per ma nen te men te cons troem e trans for mam a pai sa gem; e fi nal men te a sen so rial, li ga da às im pres -
sões cau sa das pe la pai sa gem. A pai sa gem é con si de ra da nes te es tu do co mo um sis te ma di nâ mi co, on -
de os di fe ren tes fa to res na tu rais e cul tu rais se in fluen ciam en tre si e evo luem em con jun to, de ter mi -
nan do e sen do de ter mi na dos pe la es tru tu ra glo bal, o que re sul ta nu ma con fi gu ração par ti cu lar de re -
le vo, co ber tu ra ve ge tal, uso do so lo e po voa men to, que lhe con fe re cer ta coe rên cia e à qual cor res pon -
de um de ter mi na do ca rá ter.” (PINTO-CORREIA, 2001: 199). 

30 Disponível em http://www.country si de.gov.uk/lar/lands ca pe/cc/lands ca pe/pu bli ca tion/



o cam po vi sual31. Trata-se de um ma nual, vol ta do pa ra um pú bli co vas to de

ges to res, ela bo ra do res de po lí ti cas pú bli cas, en tre ou tros, di re cio na do pa ra a

ges tão do ter ri tó rio a par tir da ca te go ria de pai sa gem. De ma nei ra di dá ti ca, o

ma nual es ta be le ce e des cre ve ca da um dos pas sos ne ces sá rios pa ra o es ta be -

le ci men to de uma ti po lo gia de pai sa gens ba sea da na idéia de ca rá ter da pai -

sa gem. Embora de fi na cri té rios ob je ti vos, o ma nual re co nhe ce que o ca rá ter

sub je ti vo pa ra a de fi nição des sas pai sa gens é fun da men tal e, por tan to, de ve

ser incorporado.

A Convenção Européia da Paisagem tem atua do no sen ti do de in cen ti var e

pro mo ver as ini cia ti vas dos paí ses sig na tá rios de es ta be le ci men to de ti po lo gias

de pai sa gens sem, no en tan to, de fi nir um cri té rio úni co pa ra tal. Embora o mo -

de lo in glês es te ja sen do usa do co mo re fe rên cia pa ra mui tos dos paí ses, es te é

adap ta do se gun do as es pe ci fi ci da des locais. 

Somando experiências

Assim, o que vi mos até aqui é que as con cepções de pai sa gem per ma ne cem flu -

tuan tes em qual quer das ex pe riên cias ana li sa das. Mesmo no con tex to da

UNESCO, que tem ten ta do con fe rir uma úni ca vi são so bre o ter mo, ele ain da

per ma ne ce sem pre ci são. Nos works hops rea li za dos pa ra a dis cus são do as sun -

to, exis tem di fe ren tes vi sões so bre o con cei to de pai sa gem. Apesar de mui tos

au to res cri ti ca rem a con cepção de pai sa gem as so cia da ao am bien te ru ral, por

exem plo, ain da há aque les que de fen dem es sa vi são, co mo é pos sí vel iden ti fi -

car na se guin te afir mação: “A pai sa gem ho je con ti nua a con ter va lo res que fo -

ram per di dos na ci da de. Nela exis tem os re ma nes cen tes de re cur sos am bien tais

que não são mais en con tra dos na ci da de.” (BESIO, 2003: 60)

Como foi vis to, o con cei to de pai sa gem e sua apli cação en re dam di fe ren tes

pro ble mas ain da di fí ceis de se rem so lu cio na dos. Na Alemanha, se gun do

WEINMANN (2003), o ter mo é re co nhe ci do, até mes mo por es pe cia lis tas, co mo

am bí guo e, mui tas ve zes, va go. A po pu lação lo cal não ne ces sa ria men te re co -
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nhe ce a pai sa gem co mo iden ti da de ou se sen te co mo se es ti ves se vi ven do nu -

ma área cla ra men te de fi ni da. Comumente não há cons ciên cia do sig ni fi ca do

es pe cial de uma área. Todos es ses são pro ble mas que de vem ain da ser en ca ra -

dos pa ra uma uti li zação ca da vez mais efi cien te e ope ra cio nal da ca te go ria de

pai sa gem cul tu ral no pro ces so de atri buição de va lor e pre ser vação do pa tri -

mô nio cultural. 

A ex pe riên cia eu ro péia, pri vi le gia da nes te es tu do, não sin te ti za to dos os en -

fo ques da dos a es sa te má ti ca. Nos Estados Unidos, o Comitê nor te-ame ri ca no

da International Council on Monuments and Sites (US/ICOMOS) inau gu rou

es sa dis cus são em es ca la na cio nal no seu sé ti mo sim pó sio anual en tre 25 e 27

de março de 2004, em Natchitoches, na Louisiana, in ti tu la do “Aprendendo

com o pa tri mô nio mun dial: lições da ad mi nis tração e pre ser vação in ter na cio -

nal de pai sa gens cul tu rais e eco ló gi cas de sig ni fi cân cia glo bal” (Learning from

World Heritage: Lessons from International Preservation & Stewardship of

Cultural & Ecological Landscapes of Global Signicance). O sim pó sio es te ve fo ca -

do nas ex pe riên cias de pre ser vação e con ser vação de pai sa gens cul tu rais, áreas

pro te gi das, áreas pa tri mô nio, re ser vas da bios fe ra, e re cur sos mis tos de sig ni fi -

cân cia glo bal e na cio nal. O sim pó sio pre ten dia com is so ex plo rar as trans for -

mações na pre ser vação de pai sa gens de sig ni fi cân cia cul tu ral e eco ló gi ca, atra -

vés da ex pe riên cia do Patrimônio Mundial (O’DONNELL, 2004). Pela pri mei ra

vez, reu ni ram es pe cia lis tas em pre ser vação da cul tu ra e da na tu re za nu ma mes -

ma reu nião, so man do 123 pro fis sio nais de do ze paí ses. A de cla ração fi nal do

even to re fle te tam bém es sa con ver gên cia de preo cu pações com a in se pa ra bi li -

da de en tre o na tu ral e o cultural:

Há uma con ver gên cia de va lo res na tu rais e cul tu rais na pai sa gem,

e um re co nhe ci men to cres cen te de que a se pa ração tra di cio nal

en tre na tu re za e cul tu ra é um obs tá cu lo à pro teção e não é mais

sus ten tá vel. Uma maior pro teção da pai sa gem co mo pa tri mô nio

é ne ces sá ria nos ní veis lo cal, na cio nal e glo bal, na in tenção de

trans mi tir pa ra fu tu ras ge rações es sas pai sa gens de va lor de pa tri -

mô nio uni ver sal. (O’DONNEL, 2004: 45)

Pode-se afir mar, por fim, que as ca te go rias de pai sa gem e de pai sa gem cul -

tu ral têm, nos úl ti mos anos, pas sa do por um am plo pro ces so de dis cus são e

aná li se, sen do in cor po ra das em di fe ren tes di men sões do pla ne ja men to, da
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pro teção do pa tri mô nio cul tu ral e da ges tão do ter ri tó rio, se gun do di fe ren -

tes con tex tos na cio nais. Assim, após ana li sar al gu mas ex pe riên cias in ter na -

cio nais de co mo a ca te go ria de pai sa gem tem si do abor da da nos úl ti mos anos,

co mo ins tru men to de ges tão do ter ri tó rio e de iden ti fi cação e pre ser vação do

pa tri mô nio cul tu ral, ca be ago ra apro fun dar a aná li se da ex pe riên cia bra si lei -

ra na área, ana li san do co mo o te ma tem si do abor da do pe lo IPHAN, na di -

reção de atri buição de va lor às pai sa gens. Esse se rá o te ma abor da do no pró -

xi mo capítulo.
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Neste ca pí tu lo se rá ana li sa da a for ma co mo a atri buição de va lor e a pro teção

de pai sa gens têm si do tra ta das pe lo Estado bra si lei ro a par tir de va lo res cul tu -

rais. O as sun to é abor da do atra vés da ex pe riên cia do IPHAN, ins ti tuição fe de -

ral, cria da em 1937, en car re ga da da iden ti fi cação e pro teção do pa tri mô nio

cul tu ral na cio nal. Não se pre ten de com is so anu lar a im por tân cia de ex pe riên -

cias de ins ti tuições es tu dais ou mes mo mu ni ci pais que pos sam já ter tra ta do

do as sun to. No en tan to, o pri vi lé gio é da do à es fe ra fe de ral, por sua abran gên -

cia em to do o ter ri tó rio na cio nal e, em gran de me di da, pe lo fa to de as ações do

pró prio IPHAN ser vi rem co mo mo de lo pa ra inú me ras ou tras ins ti tuições que

atuam em es ca las menores. 

De uma ma nei ra ge ral, po de-se di zer que as trans for mações da ação do

IPHAN em re lação às pai sa gens acom pa nham as trans for mações pe las quais a

Instituição tem pas sa do e que já fo ram ana li sa das, se gun do di fe ren tes ân gu los

e ob je ti vos, por di fe ren tes au to res32. Nesse sen ti do, se rá fei ta uma aná li se do

con tex to em que de ter mi na dos bens fo ram ins cri tos no Livro do Tombo Ar -

queo lógico Etnográfico e Paisagístico a par tir de seu va lor co mo pai sa gem,

pro cu ran do com preen der co mo o IPHAN tra tou a ques tão da pai sa gem co mo

pa tri mô nio cul tu ral até o mo men to. Além das ins crições nes se li vro, e ape sar

do fo co da aná li se es tar cen tra do ne le, não é pos sí vel ig no rar com ple ta men te

os ou tros três Livros do Tombo, na me di da em que uma sé rie de bens de fi ni -

dos co mo con jun tos pai sa gís ti cos fo ram ins cri tos no Livro Histórico ou mes -

mo no Livro de Belas Artes. Assim, a de ci são so bre em qual li vro ins cre ver de -

ter mi na do bem po de ser re ve la do ra das prio ri da des dos va lo res a ele atri buí -

dos. Da mes ma for ma que a pre sença de um bem “pai sa gís ti co” no Livro Etno -

gráfico, Arqueológico e Paisagístico po de ser in di ca do ra de uma sé rie de in for -

mações, tam bém o é a sua ins crição em ou tro li vro. Nesse sen ti do, vi san do

ana li sar o pro ces so de atri buição de va lor de pa tri mô nio cul tu ral à pai sa gem

pa ra sua ins crição nos Livros do Tombo, a prin ci pal fon te uti li za da nes te ca pí -

tu lo, mas não a úni ca, são os pro ces sos de tom ba men to ar qui va dos no Arquivo

Central do IPHAN no Rio de Janeiro. 

A im por tân cia que to mou o tom ba men to na ação do IPHAN ao lon go de

dé ca das fez com que mui tas ve zes se con fun dis se tom ba men to com pre ser vação
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(CASTRO, 1991), sen do o tom ba men to, mui to além de um ins tru men to ju rí di co

com im pli cações eco nô mi cas e so ciais, uti li za do co mo o ri to, por ex ce lên cia, de

con sa gração do va lor cul tu ral de um bem (FONSECA, 2005: 180). Até 2006, exis -

tiam 119 bens ins cri tos no Livro do Tombo Arqueológico, Etno gráfico e Pai -

sagístico. Analisando os pro ces sos de tom ba men to e, so bre tu do, os pa re ce res ali

in cluí dos, pro du zi dos por téc ni cos do IPHAN, pe los Conselheiros do Conselho

Consultivo da Instituição que fo ram re la to res dos ca sos, co mo tam bém aque les

pa re ce res de ca rá ter ju rí di co, po de-se com preen der co mo se cons truiu a atri -

buição de va lor pa ra es ses bens, bus can do as sim um me lhor en ten di men to da

for ma co mo a Instituição li dou com as pai sa gens ao lon go de sua história.

Embora re ve la dor de uma sé rie de in for mações, tra ta-se de um es forço que

en fren ta inú me ras di fi cul da des. Em pri mei ro lu gar, em um gran de nú me ro de

pro ces sos, so bre tu do nos pri mei ros anos de ação da Instituição, não é ex pli ci -

ta da uma atri buição de va lor que ex pli que as ra zões do tom ba men to. Em se -

gun do lu gar, nem sem pre um bem que ho je po de ser en ten di do co mo pai sa -

gem cul tu ral foi tra ta do co mo tal. Na maio ria dos ca sos, o ter mo pai sa gem se -

quer é ci ta do. Além do Livro no qual o bem po de ser ins cri to, ou tra en tra da

pos sí vel no mo men to da pes qui sa foi a de no mi nação atri buí da ao bem no mo -

men to do tom ba men to e a sua clas si fi cação. A to do bem tom ba do é atri buí da

uma de no mi nação (co mo, por exem plo, Conjunto Arquitetônico e Paisagístico

de Porto Seguro, Conjunto Arquitetônico e Urbanístico do Serro). Consul tan -

do-se a ba se de da dos do Arquivo Central do IPHAN, por sua vez, en con tra-se

uma clas si fi cação do bem tom ba do (co mo, por exem plo, con jun to pai sa gís ti -

co, ar qui te tu ra re li gio sa, ar qui te tu ra ci vil) fei ta pos te rior men te, vi san do fa ci li -

tar a con sul ta à do cu men tação. Nesse sen ti do, pa ra com preen der o bem no

con tex to no qual foi ins cri to é ne ces sá rio par tir do tí tu lo que lhe foi da do no

mo men to de ins crição. A clas si fi cação fei ta pos te rior men te, por ou tro la do, é

re ve la do ra de um ou tro olhar, com ou tras fi na li da des num ou tro mo men to,

so bre aque le bem. Esta clas si fi cação a pos te rio ri ex pli ca, por exem plo, o fa to de

Congonhas e do Serro te rem co mo tí tu lo “con jun to ar qui te tô ni co e ur ba nís ti -

co” e es ta rem clas si fi ca dos co mo con jun to ar qui te tô ni co e pai sa gís ti co, so ma -

do ao fa to de que es te úl ti mo se quer es tá ins cri to no Livro Arqueológico, Etno -

gráfico e Paisagístico. Portanto, pa ra a iden ti fi cação dos bens que fo ram tom -

ba dos con for me uma cer ta per cepção de pai sa gem, fo ram ob ser va dos dois as -

pec tos con ju ga dos: o tí tu lo a ele atri buí do no mo men to do tom ba men to e o li -

vro – ou li vros – no qual foi inscrito. 
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Para en ca mi nhar a dis cus são, na pri mei ra par te des te ca pí tu lo é ana li sa do o

pro ces so de ins ti tu cio na li zação da pro teção ao pa tri mô nio no Brasil e de

criação dos li vros do tom bo e seus ob je ti vos. Na se gun da par te, são ana li sa das

as abor da gens fei tas pe lo IPHAN em re lação à pai sa gem, atra vés da aná li se dos

pro ces sos de tom ba men to, co mo foi des cri to aci ma, gros so mo do, en tre a dé -

ca da de 1930 e 1960, que cor res pon de tam bém ao pe río do em que Rodrigo

Melo Franco de Andrade es te ve à fren te da Instituição. Na ter cei ra par te é ana -

li sa da a cres cen te preo cu pação com os con jun tos, en tre eles os pai sa gís ti cos,

que tem iní cio na dé ca da de 1960 e so bre tu do na dé ca da de 1970. Em se gui da

o al vo é o cres ci men to da preo cu pação com o pa tri mô nio na tu ral, ve ri fi ca do

des de os anos 1970, re per cu tin do na for ma co mo a pai sa gem é abor da da den -

tro do IPHAN. Por úl ti mo, são ana li sa das al gu mas das ex pe riên cias do Brasil

jun to à UNESCO na di reção de atri buição de va lor de pa tri mô nio a par tir de

uma abor da gem que va lo ri ze a paisagem.

A ins ti tu cio na li zação do pa tri mô nio no Brasil 
e a criação do Livro do Tombo Arqueológico,
Etnográfico e Paisagístico

O S.P.A.N. pos sui rá qua tro li vros de tom ba men to e qua tro Museus

[...]. Os li vros de tom ba men to ser vi rão pa ra ne les se rem ins cri tos os

no mes dos ar tis tas, as co leções pú bli cas e par ti cu la res, e in di vi dual -

men te as obras de ar te que fi ca rão ofi cial men te per ten cen do ao Pa -

trimônio Artístico Nacional. Os mu seus ser vi rão pa ra ne les es ta rem

ex pos tas as obras de ar te co le cio na das pa ra cul tu ra e en ri que ci men to

do po vo bra si lei ro pe lo Governo Federal. Cada Museu te rá ex pos ta no

seu sa guão de en tra da, bem vi sí vel, pa ra es tu do e in ci ta men to do pú -

bli co, uma có pia do Livro de Tombamento das ar tes a que ele cor res -

pon de. (ANDRADE, Mário, 1936)
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Quando da or ga ni zação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional e da criação do ins tru men to le gal do tom ba men to, em 193733, fo ram

cria dos qua tro li vros do tom bo, nos quais os bens po de riam ser ins cri tos: o

Livro do Tombo Histórico, o Livro do Tombo de Belas Artes, o Livro do Tombo

das Artes Aplicadas e o Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Pai sa -

gístico. A criação de um li vro do tom bo pai sa gís ti co re ve la que des de aque le

mo men to ha via o in te res se em se con si de rar bens de na tu re za pai sa gís ti ca co -

mo pa tri mô nio na cio nal. É nes te úl ti mo li vro que as pai sa gens de in te res se pa -

ra o pa tri mô nio de ve riam ser ins cri tas. Mas na que le mo men to, o que ca rac te -

ri za va uma pai sa gem de in te res se pa ra tom ba men to? O fa to de ser cria do um

li vro do tom bo pai sa gís ti co in di ca um in te res se na pre ser vação de de ter mi na -

das pai sa gens, mas o que ca rac te ri za va es se interesse?

Uma bre ve aná li se de co mo se es tru tu rou a ins ti tu cio na li zação da pro -

teção ao pa tri mô nio cul tu ral no Brasil po de nos ofe re cer al gu mas pis tas. A

criação dos Livros do Tombo es tá re la cio na da à or ga ni zação do ser viço de

pro teção, que te ve iní cio com o Anteprojeto de lei ela bo ra do por Mário de

Andrade sob en co men da do en tão mi nis tro da Educação de Getúlio Vargas,

Gustavo Capanema. O Anteprojeto de lei por ele apre sen ta do foi em se gui da

mo di fi ca do, so bre tu do por Rodrigo Melo Franco de Andrade, que vi ria a ser

o pre si den te da Instituição cria da, e fi nal men te im ple men ta do, atra vés do de -

cre to-lei 25 de 1937. 

No an te pro je to de Mário de Andrade, ela bo ra do em 1936, pa ra a criação

do ser viço ao qual cha mou Serviço do Patrimônio Artístico Nacional (SPAN),

ha via uma preo cu pação ex clu si va com os as pec tos cul tu rais, sen do dei xa das

de la do qual quer preo cu pação com as áreas na tu rais (ANDRADE, 1984).

Conforme já es miuça do por ou tros au to res, o en ten di men to de Mário de

Andrade so bre pa tri mô nio es ta va re la cio na do à idéia de ar te co mo fru to do
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en ge nho hu ma no34. Nesse sen ti do, no seu an te pro je to não ha via qual quer

menção a pai sa gens na tu rais co mo um bem de va lor patrimonial.

O pro je to de Mário de Andrade pre via o es ta be le ci men to de qua tro Livros

do Tombo, com abran gên cias mui to se me lhan tes aos que de fa to fo ram cria -

dos. No en tan to, na po sição na qual foi cria do o Livro do Tombo Arqueológico,

Etnográfico e Paisagístico, era pro pos ta a criação do Livro do Tombo Ar queo -

lógico e Etnográfico. Uma lei tu ra apres sa da po de ria le var a pen sar que as pai -

sa gens não te riam si do men cio na das no pro je to. No en tan to, ao de ta lhar o ob -

je to dos Livros, no ta-se que não era es se o ca so. A pai sa gem, uma vez que se ja

fru to do en ge nho hu ma no, é tam bém pa ra Mário de Andrade um bem ar tís ti -

co, pas sí vel de va lo ri zação e de ins crição no Livro do Tombo. 

Mário de Andrade de fi ne co mo obra de ar te pa tri mo nial, per ten cen te ao

Patrimônio Artístico Nacional, “to das e ex clu si va men te as obras que es ti ve rem

ins cri tas, in di vi dual ou agru pa da men te nos qua tro li vros de tom ba men to”

(ANDRADE, 1980: 91). Para se rem ins cri tas, es sas obras de ar te de ve riam per ten -

cer a pe lo me nos uma das oi to ca te go rias por ele es ta be le ci das: ar te ar queo ló -

gi ca, ar te ame rín dia, ar te po pu lar, ar te his tó ri ca, ar te eru di ta na cio nal, ar te eru -

di ta es tran gei ra, ar tes apli ca das na cio nais e, fi nal men te, ar tes apli ca das es tran -

gei ras. Ao es pe ci fi car ca da uma des sas ca te go rias, Mário de Andrade in clui a

preo cu pação com as pai sa gens em al gu mas de las. Para ar te ar queo ló gi ca e ar te

ame rín dia, es pe ci fi ca: “in cluem-se nes tas duas ca te go rias to das as ma ni fes -

tações que de al gu ma for ma in te res sem à Arqueologia em ge ral e par ti cu lar -

men te à ar queo lo gia e et no gra fia ame rín dias” (ANDRADE, 1980, p. 92). Além de

es pe ci fi car co mo ob je tos, mo nu men tos e fol clo re ame rín dios po dem ser in -

cluí dos nes se item, o pro je to es pe ci fi ca tam bém a for ma co mo pai sa gens po -

dem ser in clu sas: “Paisagens: de ter mi na dos lu ga res da na tu re za, cu ja ex pan são

flo rís ti ca, hi dro grá fi ca ou qual quer ou tra, foi de ter mi na da de fi ni ti va men te pe -

la in dús tria hu ma na dos Brasis, co mo ci da des la cus tres, ca nais, al dea men tos,

ca mi nhos, gru tas tra ba lha das etc.” (ANDRADE, 1980: 92). 
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Da mes ma for ma, co mo ar te po pu lar, pa ra ele, “in cluem-se nes ta ter cei ra

ca te go ria to das as ma ni fes tações de ar te pu ra ou apli ca da, tan to na cio nal ou es -

tran gei ra, que de al gu ma for ma in te res sem à Etnografia, com ex clu são da ame -

rín dia” (ANDRADE, 1980: 92). Além de ob je tos, mo nu men tos e fol clo re, es pe ci -

fi ca co mo po dem ser in cluí das as pai sa gens: “Paisagens: de ter mi na dos lu ga res

agen cia dos de for ma de fi ni ti va pe la in dús tria po pu lar, co mo vi le jos [sic] la cus -

tres vi vos da Amazônia, tal mor ro do Rio de Janeiro, tal agru pa men to de mo -

cam bos no Recife etc.” (ANDRADE, 1980: 92). Essas três ca te go rias de ve riam ser

ins cri tas no Livro do Tombo Arqueológico e Etnográfico. 

Já foi bas tan te co men ta do que Mário de Andrade, além da ar te eru di ta, dá

ên fa se à ar te po pu lar. Cecília Londres FONSECA (2005: 101) apon tou co mo as

dis ci pli nas da ar queo lo gia e et no gra fia le gi ti ma ram a ins crição nos li vros do

tom bo da ar te po pu lar, daí a ins ti tuição de um li vro es pe cí fi co pa ra elas. É a

par tir des se ân gu lo que a pai sa gem, fru to de um tra ba lho co le ti vo ao lon go do

tem po, é en ten di da por Mário de Andrade co mo um bem de va lor pa tri mo nial

que de ve ser pre ser va do. Nesse sen ti do, foi em gran de par te seu in te res se pe lo

po pu lar que o le vou a con si de rar tam bém o va lor das pai sa gens. Mário as so -

cia va a pai sa gem à et no gra fia e, quan do di zia et no gra fia, pen sa va tam bém nas

ma ni fes tações po pu la res, na ar te po pu lar. Era em função dis so que en ten dia a

pai sa gem tam bém co mo um cons truc to da ar te po pu lar, a par tir de uma con -

cepção am pla de pai sa gem. Através do tom ba men to de pai sa gens, os bens ma -

te riais im pres sos no es paço pe lo tra ba lho co le ti vo, de sas so cia dos da qui lo que

con si de ra co mo ar te eru di ta, po de riam ser re co nhe ci dos co mo pa tri mô nio e

pre ser va das. É sin to má ti co o fa to de Mário usar, co mo exem plos pa ra es se ca -

so, mo cam bos do Recife e vi la re jos da Amazônia. 

O Decreto-lei 25, de 1937, que de fa to or ga ni za o Serviço do Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional e ain da ho je vi gen te, ape sar de ins pi ra do no an -

te pro je to de Mário de Andrade, so freu al gu mas trans for mações em re lação ao

an te pro je to ori gi nal en co men da do ao poe ta mo der nis ta. O ar ti go pri mei ro do

de cre to de fi ne o pa tri mô nio his tó ri co e ar tís ti co nacional: 

Art. 1º – Constitui o pa tri mô nio his tó ri co e ar tís ti co na cio nal o con -

jun to dos bens mó veis e imó veis exis ten tes no país e cu ja con ser vação

se ja de in te res se pú bli co, quer por sua vin cu lação a fa tos me mo rá veis

da his tó ria do Brasil, quer por seu ex cep cio nal va lor ar queo ló gi co ou

et no grá fi co, bi blio grá fi co ou ar tís ti co. (IPHAN, 2006)
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Ainda no mes mo ar ti go, no pa rá gra fo se gun do, além das pai sa gens agen cia -

das pe lo ho mem, co mo pre via Mário de Andrade, tam bém fo ram in cluí dos os

mo nu men tos naturais: 

§ 2º – Equiparam-se aos bens a que se re fe re o pre sen te ar ti go e

são tam bém su jei tos a tom ba men to os mo nu men tos na tu rais,

bem co mo os sí tios e pai sa gens que im por te con ser var e pro te ger

pe la feição no tá vel com que te nham si do do ta dos pe la Natureza

ou agen cia dos pe la in dús tria hu ma na. (IPHAN, 2006)

O mes mo de cre to-lei, no seu ar ti go 4º, es ta be le ce quais bens de vem ser ins -

cri tos no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico: “as coi sas

per ten cen tes às ca te go rias de ar te ar queo ló gi ca, et no grá fi ca, ame rín dia e po pu -

lar, e bem as sim as men cio na das no § 2º do ci ta do art. 1º” (IPHAN, 2006). Desse

mo do, po de-se en ten der que a le gis lação pre vê o tom ba men to das pai sa gens

que te nham uma feição no tá vel, do ta das pe la na tu re za ou pe la agên cia hu ma -

na, per mi tin do as sim o re co nhe ci men to de pai sa gens na tu rais ou pai sa gens cul -

tu rais. Em ou tras pa la vras, o va lor de pa tri mô nio da do a uma pai sa gem po de

ser tan to por suas ca rac te rís ti cas na tu rais, quan to por suas ca rac te rís ti cas cul tu -

rais. Uma pai sa gem, mes mo que não te nha si do trans for ma da pe lo ho mem,

mas que lhe se ja atri buí do um va lor, en ten di do co mo uma feição no tá vel, po de

ser iden ti fi ca da co mo um bem pas sí vel de tom ba men to. Nesse as pec to, o

Decreto-lei foi bem mais abran gen te que o Anteprojeto, ao in cluir a pos si bi li da -

de de se con si de rar a na tu re za tam bém co mo um bem pa tri mo nial. Apesar dis -

so, a ação da Instituição nas suas pri mei ra dé ca das pou co ex plo rou es sa pos si -

bi li da de, agin do so bre a pai sa gem so bre tu do a par tir de con cepções oriun das do

pai sa gis mo e com uma con cepção da pai sa gem co mo pa no ra ma, ou am biên cia

de bens ar qui te tô ni cos de in te res se pa tri mo nial, co mo ve re mos adiante. 
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Os pri mei ros 30 anos

O que cons ti tui o Brasil não é ape nas seu ter ri tó rio, cu ja con fi gu -

ração no ma pa do he mis fé rio sul do con ti nen te ame ri ca no se fi xou

em nos sa me mó ria, des de a in fân cia, nem es se ter ri tó rio acres ci do da

po pu lação na cio nal, que o tem ocu pa do atra vés dos tem pos. Para

que a nação bra si lei ra se ja iden ti fi ca da, te rá de con si de rar-se a obra

da ci vi li zação rea li za da nes te país. Somente a ex ten são ter ri to rial,

com seus aci den tes e ri que zas na tu rais, so ma da ao po vo que a ha bi -

ta, não con fi gu ram de fa to o Brasil, nem cor res pon dem a sua rea li -

da de. Há que com pu tar tam bém, na área imen sa po voa da e des po -

voa da, as rea li zações sub sis ten tes dos que a ocu pa ram e le ga ram às

ge rações atuais: a pro dução ma te rial e es pi ri tual du ra dou ra ocor ri -

da do nor te ao sul e de les te a oes te do país, cons ti tuin do as edi fi -

cações ur ba nas e ru rais, a li te ra tu ra, a mú si ca, as sim co mo tu do

mais que fi cou em nos sas pa ra gens, com traços de ca rá ter na cio nal,

do de sen vol vi men to his tó ri co do po vo bra si lei ro. (ANDRADE, 1964)

Após a criação do SPHAN, com o pas sar do tem po e, ao lon go de dé ca das,

com a co nhe ci da de di cação da Instituição à pre ser vação, so bre tu do do pa tri -

mô nio ar qui te tô ni co – o pa tri mô nio de pe dra e cal – fo ram pou cos os tom ba -

men tos que vi sa vam as áreas na tu rais ou as pec tos que re ve las sem re lações en -

tre o na tu ral e o cul tu ral. Nos seus pri mei ros anos de ação, o fo co da Instituição

pri vi le giou o bar ro co mi nei ro, elei to co mo re pre sen tan te de uma ar te e cul tu -

ra au ten ti ca men te bra si lei ras, cons truí das a par tir de um mo de lo eu ro peu, mas

rea pro pria do e rein ven ta do pe los na cio nais. Constituía as sim, se gun do es sa

con cepção, o pró prio es pe lho do país que, a par tir de in fluên cias múl ti plas, te -

ria cons truí do uma na cio na li da de própria.

Outro fa tor que cor ro bo ra es se pri vi lé gio do bem ar qui te tô ni co em de tri -

men to de ou tros é a pre do mi nân cia dos ar qui te tos na Instituição. Embora no

tex to le gal de 1937 não hou ves se uma de fi nição a res pei to do pro fis sio nal que

atua ria na iden ti fi cação e pro teção do pa tri mô nio, a par tir da im ple men tação

das prá ti cas do Serviço, es se qua dro foi sen do de li nea do fa vo ra vel men te aos ar -

qui te tos. O in gres so des ses pro fis sio nais, con cen tra dos na seção téc ni ca e tam -

bém nas re pre sen tações re gio nais, fez com que no fi nal da dé ca da de 1940 es -

se qua dro já es ti ves se bas tan te de fi ni do, con tri buin do pa ra o di re cio na men to



das prá ti cas e preo cu pações da Instituição em con so nân cia com aque les da ar -

qui te tu ra. Nesse sentido,

[...] eles [os ar qui te tos] efe ti va men te ti ve ram pe so sig ni fi ca ti vo no

pro ces so de ro ti ni zação nas prá ti cas de pre ser vação cul tu ral no

Brasil, sem pre sob a orien tação e di reção de Rodrigo M. F. de

Andrade, cons truin do os meios e as téc ni cas pa ra se pro ce der à

se leção e à clas si fi cação de ob je tos a se rem in cluí dos na ca te go ria

de pa tri mô nio his tó ri co e ar tís ti co na cio nal – os ‘bens cul tu rais’ re -

pre sen ta ti vos da nação. (CHUVA, 1998: 227) (Grifos no original)

Nesse sen ti do, os ar qui te tos fo ram em gran de par te res pon sá veis pe lo di re -

cio na men to das po lí ti cas de pa tri mô nio do IPHAN. Márcia CHUVA (1998)

mos trou co mo 93,76% dos bens tom ba dos, en tre 1938 e 1946, con fi gu ra vam

bens ar qui te tô ni cos, de mons tran do co mo o pa tri mô nio his tó ri co e ar tís ti co

na cio nal cons ti tuiu-se pe la ar qui te tu ra. Os da dos le van ta dos pe la au to ra de -

mons tram ain da que ape nas seis eram pai sa gís ti cos (1,44% do to tal) e um era

pai sa gís ti co cien tí fi co (0,24%), de um to tal de 417 bens tom ba dos no pe río do35.

FONSECA (2005, p. 110) tam bém lem bra que o per fil pro fis sio nal do cor po

téc ni co do SPHAN orien tou o cri té rio de se leção de bens. O cri té rio ba sea do

na re pre sen ta ti vi da de his tó ri ca fi cou em se gun do pla no, dian te de cri té rios for -

mais pro du zi dos pe los ar qui te tos mo der nis tas, que con si de ra vam a exis tên cia

de re lações es tru tu rais en tre a ar qui te tu ra co lo nial e barroca.

Como apon ta do por CAMPOFIORITO (1985) e tam bém as si na la do por CHUVA

(1998) e FONSECA (2005), na prá ti ca da Instituição hou ve uma hie rar qui zação

dos Livros do Tombo, em bo ra es ta não fos se re co nhe ci da ofi cial men te. O Livro

Histórico e o Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico pas sa ram a ser uti -

li za dos pa ra ins crição da que les bens que não atin giam as exi gên cias que eram

co lo ca das pa ra o Livro das Belas Artes, se ja por não pos suí rem maior in te res se

es té ti co, se ja por es ta rem adul te ra dos e/ou par cial men te des truí dos. Dentre os

fa to res res pon sá veis por es se pa drão, FONSECA (2005) apon ta o fa to de a cons -
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ti tuição do pa tri mô nio no Brasil ter si do fei ta a par tir de uma pers pec ti va pre -

do mi nan te men te es té ti ca. Além dis so, na ur gên cia de ins cre ver bens em pe ri -

go, o Livro das Belas Artes era aque le que pos suía a afi ni da de ele ti va dos agen -

tes do SPHAN, oriun dos em sua maio ria das Escolas de Belas Artes. 

É nes se con tex to que po de mos pro cu rar en ten der a ação do SPHAN nos seus

pri mei ros anos em re lação às pai sa gens. Esse pre do mí nio dos ar qui te tos, além

de pri vi le giar du ran te dé ca das o bem ar qui te tô ni co em de tri men to de ou tros,

tam bém le vou a Instituição a tri lhar um ca mi nho em re lação à pai sa gem. Em

pri mei ro lu gar, no ta-se a pe que na ação no to can te à pai sa gem na tu ral, dei xan -

do es ta em gran de par te aos cui da dos da le gis lação am bien tal. Em se gun do lu -

gar, no ta-se uma pre do mi nân cia da idéia de pai sa gem atre la da ao pai sa gis mo e

seu as pec to vi sual e pla ne ja do. Foi es sa a abor da gem mais cor ren te em re lação à

pai sa gem du ran te a maior par te do tem po ao lon go da his tó ria do IPHAN.

De um mo do ge ral, en tre as dé ca das de 1930 e 1960, po de-se no tar um cer -

to pa drão nas ins crições no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Pai -

sagístico, a par tir do va lor do bem co mo pai sa gem, ex cluí dos os bens ins cri tos

por seu va lor ar queo ló gi co ou et no grá fi co. Tais pa drões po dem as sim ser re su -

mi dos em:

• Tombamento de jar dins e bens mais di re ta men te li ga dos ao pai sa -

gismo;

• Tombamento de conjuntos;

• Tombamento de mo nu men tos jun to a as pec tos da na tu re za que os

emolduram;

• Tombamentos de áreas cu jo pa no ra ma se ja im por tan te pa ra po pu -

lações que vi vem nos arredores.

Um exem plo da ação em re lação à pai sa gem nes se pri mei ro gru po foi o

tom ba men to do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, se gun do bem ins cri to no

Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, em 30 de maio de

193836. Embora seu pro ces so de tom ba men to, ar qui va do no Arquivo Central

do IPHAN no Rio de Janeiro, pou co nos in for me so bre o va lor pa tri mo nial
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36 O pri mei ro bem ins cri to nes se Livro foi o acer vo do Museu da Magia Negra, da Polícia Civil do Rio
de Janeiro. 



atri buí do ao bem37, as ca rac te rís ti cas do Jardim Botânico são re ve la do ras do ti -

po de va lor que es ta va sen do bus ca do. Criado por Dom João VI por de cre to,

em 13 de ju nho de 1808, quan do ain da era Príncipe Regente e re cém-che ga do

ao Brasil, lo ca li za do en tre a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Maciço da Carioca, o

ob je ti vo do en tão cha ma do Jardim de Aclimatação era o de acli ma tar es pe cia -

rias vin das das Índias. O Jardim Botânico tor nou-se um es paço de ra ra be le za

cê ni ca, além de ter se cons ti tuí do nu ma instituição que realiza es tu dos re la ti -

vos à bo tâ ni ca e de fun da men tal va lor pa ra o pai sa gis mo. Embora lhe pos sa

tam bém ser atri buí do va lor his tó ri co, sua ins crição foi efe ti va da ape nas no

Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. Trata-se tam bém, co mo o pró -

prio no me já anun cia, de um jar dim, no qual a dis po sição do es paço, em as so -

ciação com as plan tas, foi pla ne ja da pe lo homem. 
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37 A au sên cia de pa re ce res atri buin do va lor co mo jus ti fi ca ti va pa ra o tom ba men to é uma ca rac te rís -
ti ca das pri mei ras dé ca das de ação do IPHAN. Somente a par tir das dé ca das de 1950/60 é que es tu dos
e pa re ce res de ta lha dos so bre os bens pas sa ram a ser en ca mi nha dos pa ra o Conselho Consultivo pa ra
que es te de ci dis se so bre o tom ba men to ou não do bem. 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Pedro Lobo, 1984
Arquivo Central do IPHAN – Seção Rio de Janeiro



Na mes ma épo ca, tam bém foi tom ba do o jar dim do hos pi tal São João de

Deus, em Cachoeira, Bahia. Trata-se de um pe que no jar dim em es ti lo fran cês. O

hos pi tal foi cria do em 1729, mas foi em 1912 que o quin tal da igre ja foi trans for -

ma do em jar dim, apre sen tan do can tei ros de de se nho geo mé tri co e gra dil com

co lu nas co roa das. No seu cen tro, há uma fon te de már mo re com três golfinhos.

No se gun do gru po iden ti fi ca do es tão os bens tom ba dos em con jun to. O

pri mei ro con jun to ar qui te tô ni co ins cri to no Livro Arqueológico, Etnográfico e

Paisagístico foi o con jun to ar qui te tô ni co e pai sa gís ti co da Ilha de Boa Viagem,

em Niterói, es ta do do Rio de Janeiro, em 30 de maio de 1938, ins cri to tam bém

no Livro de Belas Artes e, dois anos mais tar de, tam bém no Livro Histórico.

Além de le, o pri mei ro Conjunto Arquitetônico e Urbanístico ins cri to nes se li -

vro foi o con jun to da Aldeia de Carapicuíba, ins cri ta em 13 de maio de 1940.

Considerado des pro vi do de va lor ar qui te tô ni co, o con jun to, re ma nes cen te de

um al dea men to je suí ta não po de ria ser ins cri to no Livro das Belas Artes, sen -

do des se mo do ins cri to no Livro Paisagístico. 

Apesar des sas ins crições, o tom ba men to de con jun tos no Livro Paisagístico só

vi ria a ser uma prá ti ca mais co mum a par tir da dé ca da de 1970, co mo ve re mos

adian te. A maior par te das ci da des tom ba das nes se pe río do foi ins cri ta no Livro

de Belas Artes. A ex ceção foi a ci da de de Congonhas em Mi nas Gerais, o pri mei -

ro cen tro ur ba no ins cri to no Livro Arqueológico, Et no grá fico e Pai sa gístico. Na
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Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Aldeia de Carapicuíba
s/a, s/d. Arquivo Central do IPHAN – Seção Rio de Janeiro



ci da de, o Santuário de Nosso Senhor Bom Jesus de Matosinho já ha via si do ins -

cri to no Livro de Belas Artes em 1939. Em 1941 to do o con jun to ar qui te tô ni co e

ur ba nís ti co de Congonhas foi ins cri to no Li vro Arqueo lógi co, Et nográfico e

Paisagístico38. Dife ren temente de Dia man tina, São João del Rei, Ti radentes, Ser -

ro, Mariana e Ouro Pre to, ins cri tas em 1938 ape nas no Li vro das Belas Artes (es -

ta úl ti ma em 1986 foi ins cri ta tam bém no Livro Histó rico e no Livro Arqueo -

lógico, Etnográfico e Paisagístico), Congonhas foi ins cri ta ape nas no Livro Pai sa -

gístico. Alguns fa to res po dem ex pli car es sa ins crição di fe ren cia da. Naquela épo -

ca, Congonhas era ain da dis tri to de Ouro Preto e tal vez o con jun to da ci da de não

te nha si do con si de ra do bom o su fi cien te pa ra ins crição no Livro de Belas Artes,

se gun do as exi gên cias do Livro, não apre sen tan do quan ti ta ti va e qua li ta ti va den -

si da de for mal. Isso po de ria ex pli car tam bém a de mo ra no tom ba men to da ci da -

de em re lação às de mais, que fo ram ins cri tas no Livro do Tombo já em 1938. Na

atua li da de, en tre as ci da des mi nei ras tom ba das nes sa épo ca, Congonhas é aque -

la que mais so fre com a des ca rac te ri zação de seu con jun to, tendo a atuação do

IPHAN se voltado pri vi le gia da men te pa ra o Santuário (Cf. INBI-SU Congonhas

– Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro). 
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38 Em 1950 fo ra tom ba da in di vi dual men te, tam bém na ci da de de Congonhas, a Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Conceição, ins cri ta no Livro de Belas Artes. 

Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Diamantina
Eric Hess, s/d. Arquivo Central do IPHAN – Seção Rio de Janeiro

Página ao lado Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de São João del Rei
s/a, s/d. Arquivo Central do IPHAN – Seção Rio de Janeiro
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Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Tiradentes
s/a, s/d. Arquivo Central do IPHAN – Seção Rio de Janeiro

Conjunto Arquitetônico e Urbanístico do Serro
s/a. s/d. Arquivo Central do IPHAN – Seção Rio de Janeiro
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Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Mariana
s/a, s/d. Arquivo Central do IPHAN – Seção Rio de Janeiro

Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Ouro Preto
s/a, s/d. Arquivo Central do IPHAN – Seção Rio de Janeiro



O pri mei ro con jun to ur ba no a ter o qua li fi ca ti vo de pai sa gís ti co no seu tí tu lo

foi o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de Pilar de Goiás, ins cri to em 20 de

março de 1954 nos Livros de Belas Artes e no Livro Histórico, se gun do pa re cer de

Carlos Drumond de Andrade, mas não no Livro Arqueológico, Etnográfico e Pai -

sagístico. Na ver da de, co mo cons ta do pro ces so, a pri mei ra no ti fi cação à pre fei tu -

ra, in for man do so bre a de ci são do tom ba men to, em 28 de março de 1952, usa va

co mo tí tu lo do bem Conjunto Arquitetônico e Urba nístico. Só no ofí cio à mes ma

pre fei tu ra in for man do so bre a ins crição, da ta do de 29 de março de 1954, é que o

bem é des cri to co mo Conjunto Ar qui tetônico e Paisagístico. Uma pis ta so bre es sa

mu dança na ti tu lação do bem du ran te a tra mi tação do pro ces so po de es tar re la -

cio na da ao con fli to de in te res ses com a pre fei tu ra e gru pos de mo ra do res lo cais que

não de se ja vam o tom ba men to e que pla ne ja vam um lo tea men to con tí guo ao con -

jun to em ques tão, co mo cons ta no pro ces so. A par tir des sas in for mações, é pos sí -

vel inferir que a ti tu lação co mo con jun to pai sa gís ti co foi de ci di da co mo uma es -

tra té gia pa ra va lo ri zar o en tor no da ci da de e dar ao IPHAN con dições de fis ca li -

zação so bre uma área bem maior que o cen tro ur ba no pro pria men te di to, fun da -

men tan do a proi bição ao lo tea men to. Entretanto, a au sên cia de maio res in for -

mações a es se res pei to não per mi te con clu sões mais de fi ni ti vas so bre o caso. 
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Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Congonhas
s/a, s/d. Arquivo Central do IPHAN – Seção Rio de Janeiro

Página ao lado – Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de Pilar de Goiás
s/a, 1964. Arquivo Central do IPHAN – Seção Rio de Janeiro





Apesar de a pri mei ra ins crição de con jun to ur ba no com a de no mi nação de

pai sa gís ti co ter si do o de Pilar de Goiás, em 1938, o Conselho Consultivo do

IPHAN de li be rou que fos sem to ma das as pro vi dên cias ne ces sá rias pa ra o tom -

ba men to do con jun to ar qui te tô ni co e pai sa gís ti co da Colina de Olinda “a fim

de pre ser var-lhe a feição his tó ri ca e os as pec tos na tu rais” (Cf Atas do Conselho

Consultivo do IPHAN, 17 de maio de 1938), sen do es ta a pri mei ra vez que a

ex pres são con jun to pai sa gís ti co foi en con tra da. Essa de ter mi nação, fei ta no bo -

jo das dis cus sões con tra a im pug nação ao tom ba men to do Palácio Episcopal e

do Seminário de Olinda, só te ve an da men to em 1962, quan do foi aber to o pro -

ces so de tom ba men to, cu ja ins crição só foi fei ta em 19 de abril de 1968 no

Livro de Belas Artes, no Livro Histórico e no Livro Arqueológico, Etnográfico

e Paisagístico. Uma car ta do ar qui te to Augusto da Silva Telles a José Luis Mota

Menezes, da en tão 1ª DR do IPHAN, em Pernambuco, é re ve la do ra das mo ti -

vações pa ra a uti li zação do ter mo pai sa gís ti co no tom ba men to des ta cidade:

Estou ul ti man do a pro pos ta pa ra o tom ba men to do Pátio de São

Pedro (co mo ex ten são do tom ba men to da Igreja) e de Olinda, co -

mo tom ba men to pai sa gís ti co e ur ba nís ti co. [...] Nesta área, o tom -

ba men to se ria pai sa gís ti co e ur ba nís ti co, ne le in cluin do-se, prin ci -

pal men te, o traça do ur ba no exis ten te e a ve ge tação, tan to pú bli ca,

quan to par ti cu lar. Todas as no vas edi fi cações a se rem fei tas nes ta

área, de ve rão ocu par, no má xi mo, 25% dos res pec ti vos ter re nos, e

de ve rão ser co ber tas com te lha dos de te lhas ca nais de fei tio antigo.

O ar qui te to Lúcio Costa su ge riu, ou tros sim, a ins crição com

tom ba men to, tam bém com ca rá ter ar qui te tô ni co, das edi fi cações

de al guns lo gra dou ros, tal vez de ar rua men to: Rua São Bento, Rua

13 de Maio, Rua do Amparo. [...] Concordam com as ca rac te rís ti -

cas do tom ba men to? Acho que não há pos si bi li da de em ser

Olinda tom ba da co mo con jun to ar qui te tô ni co na sua to ta li da de.

Ela es tá mui to de tur pa da. Assim, só pai sa gís ti co, po de rá ser in -

cluí da a área li to râ nea, que fi ca rá, des ta for ma, pre ser va da, no que

con cer ne a ga ba ri to e a den si da de de cons truções. (IPHAN, pro -

ces so 0674-T-62, p. 1 e 2) (Grifos no original)

Nota-se mais uma vez, a prio ri da de da da ao bem ar qui te tô ni co e a va lo ri -

zação dos ca rac te res de in te gri da de e ori gi na li da de co mo cri té rios mais re le -
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van tes. Pensou-se no tom ba men to pai sa gís ti co pe lo fa to de o bem não cor res -

pon der na sua to ta li da de às ca rac te rís ti cas aci ma, mas tam bém pe la pos si bi li -

da de de in clu são da área li to râ nea. No pa re cer, Augusto da Silva Telles ter mi na

por pro por o tom ba men to de Olinda co mo con jun to ur ba no e pai sa gís ti co e,

den tro des se pe rí me tro, o tom ba men to dos con jun tos ur ba nís ti cos e ar qui te -

tô ni cos das ruas 13 de Maio, Amparo e Bernardo Vieira de Mello.

O tom ba men to do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de Vassouras, ins -

cri to no Livro do Tombo Arqueológico Etnográfico e Paisagístico em 1958, in -

clui não só as cons truções, mas tam bém a ar bo ri zação da ci da de. Trata-se de

um tom ba men to de ci da de eri gi da no sé cu lo XIX, que bran do o pa drão de ci -

da de bar ro ca. A in clu são das ár vo res no tom ba men to re ve la uma preo cu pação

com o con jun to ur ba no que vai além do ar qui te tô ni co. A ar bo ri zação das

praças e das ruas pas sa tam bém a ser con si de ra da co mo ele men to da pai sa gem

ur ba na que se quer pre ser var. Na dé ca da de 1960, o tom ba men to do con jun to

pai sa gís ti co do Cemitério da Soledade em Belém, va lo ra do tam bém pe la sua

ar bo ri zação, é um ou tro exem plo da ve ge tação to ma da co mo um ele men to im -

por tan te da pai sa gem ur ba na. Espécie de jar dim com be las es cul tu ras nos tú -
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Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Olinda
Pedro Lobo, 1981. Arquivo Central do IPHAN – Seção Rio de Janeiro



mu los na área cen tral da ci da de, a ne cró po le fun cio nou pa ra en ter ros du ran te

um cur to pe río do de tem po no sé cu lo XIX sen do, en tre tan to, ain da bas tan te

vi si ta do. Seu va lor pai sa gís ti co foi re co nhe ci do pe lo IPHAN em 1964.

No ter cei ro gru po iden ti fi ca do, is to é, o dos tom ba men tos de mo nu men tos

jun to a as pec tos da na tu re za que os emol du ram, des ta ca-se o tom ba men to do

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico Casa e Colégio do Caraça, tam bém em

Minas Gerais, ins cri to em 1955, ao mes mo tem po no Livro Histórico e no Li -

vro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. No ano se guin te, o Conjunto Ar -

qui tetônico e Paisagístico do Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Cae -

té, Minas Gerais, foi ins cri to tam bém em am bos os li vros. Além da edi fi cação,

nes ses ca sos, foi ins cri ta tam bém a pai sa gem ao re dor das igre jas. O pa re cer,

nes se úl ti mo ca so men cio na a pai sa gem que cir cun da o bem:

Considerando ou tros sim a ne ces si da de da pro teção da pai sa gem

ca rac te rís ti ca da Serra da Piedade, par te in te gran te e in se pa rá vel

da que le mo nu men to, in dis so lu vel men te li ga da à sua tra dição

[...]. (IPHAN, pro ces so 0526-T-55, fl 11). 
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Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de Vassouras
Eurico Antonio Calvente, 1977. Arquivo Central do IPHAN – Seção Rio de Janeiro
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Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Santuário de Nossa Senhora da Piedade.
s/a, s/d. Arquivo Central do IPHAN – Seção Rio de Janeiro

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico Casa e Colégio do Caraça
Eric Hess, 1941. Arquivo Central do IPHAN – Seção Rio de Janeiro



Nesses ca sos, a pai sa gem é to ma da co mo uma mol du ra do bem mais im -

por tan te, o ar qui te tô ni co. Trata-se de uma vi são acer ca da re lação en tre na tu -

ral e cul tu ral, ou na tu ral e ar qui te tô ni co, que pri vi le gia o as pec to hu ma no, se -

cun da ri zan do a pai sa gem. Nesse sen ti do, um im por tan te mo nu men to cons -

truí do tem sua re le vân cia au men ta da atra vés da as so ciação com a pai sa gem

que o en vol ve, am plian do seu ca rá ter de ex cep cio na li da de. No en tan to, a pai -

sa gem nes sa in ter pre tação ain da é al go ex trín se co ao bem. Embora a re lação

en tre am bos se ja re co nhe ci da, a pai sa gem só ga nha va lor a par tir de sua as so -

ciação com o bem ar qui te tô ni co prin ci pal, se ja ele uma úni ca cons trução ou

um conjunto. 

No quar to gru po, o dos tom ba men tos de áreas a par tir do pa no ra ma que

ofe re ce a uma po pu lação que vi ve nos seus ar re do res en con tra-se o tom ba -

men to da Serra do Curral. O pro ces so de tom ba men to des sa ser ra, no en tor no

de Belo Horizonte, foi aber to em 1958, a par tir de uma de man da do pró prio

go ver na dor de Minas Gerais, em função da pos si bi li da de de a serra vir a ser al -

vo de mi ne ra do ras, que en tão já efe tua vam pros pecções na área, o que afe ta ria

in clu si ve a área do Palácio das Mangabeiras, se de do go ver no. Sylvio de Vas con -

cellos, en tão che fe do 3º Distrito do SPHAN (Minas Gerais), re co nhe ce a im -

por tân cia da ser ra no seu pa re cer, so bre tu do por seu per fil e pe lo Pico de Ferro,

ou de Belo Horizonte, pre sen te mes mo no Brasão de Armas da ci da de. No en -

tan to, con fe re pa re cer con trá rio ao tom ba men to da ser ra, pri mei ro por achar

que o Palácio das Mangabeiras es ta ria lon ge da área e não se ria afe ta do pe la

ação das mi ne ra do ras na serra. Além dis so, apon ta os em pe ci lhos pa ra a pre -

ser vação de uma área tão vas ta39. Em ofí cio ao Conselho Consultivo, Rodrigo

Melo Franco de Andrade re co nhe ce as di fi cul da des que o tom ba men to da ser -

ra im po ria em re lação ao ta ma nho da área, com uma abran gên cia ter ri to rial

iné di ta pa ra a Instituição. Reconhece tam bém que a con ces são pa ra ex plo ração

mi ne ral já ha via si do da da a uma com pa nhia es tran gei ra e que a não ex plo -
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39 “1- O Palácio Mangabeira, que pa re ce ter pro vo ca do o as sun to es tá mui to mais li ga do à área ur ba -
na da ci da de do que à Serra do Curral pro pria men te di ta e, di fi cil men te, se po de ria con si de rar pa ra
tom ba men to a re gião em que o mes mo se co lo ca, ten do-se em vis ta ape nas o va lor pai sa gís ti co de ele -
vação, de vez que o uso des sa re gião pa ra lo tea men to e mi ne ração – pe lo me nos em seus tre chos li mí -
tro fes à área ur ba ni za da – apre sen ta-se co mo uma na tu ral con tin gên cia, já em cur so, cu jo es tan ca -
men to sus ci ta ria sé rias di fi cul da des; 2- O tom ba men to da Serra do Curral te ria de abran ger vas ta área
geo grá fi ca, com cer ca de on ze qui lô me tros qua dra dos em pro jeção (em de sen vol vi men to mui to maior
su per fí cie), cu ja vi si bi li da de e con se qüên cia não se po de pre ver...” (Arquivo Central do IPHAN -
Processo de Tombamento 591-T-58).



ração des ses re cur sos na tu rais afe ta ria o pró prio de sen vol vi men to do país.

Alega tam bém que um gran de nú me ro de bens na tu rais de maior be le za não

fo ram tom ba dos40. 

O con se lhei ro Miran Latif é no mea do re la tor do pro ces so e dá um pa re cer

de fen den do o tom ba men to ape nas da par te di re ta men te li ga da à ave ni da

Afonso Pena, ei xo prin ci pal da ci da de. Seu pa re cer é fa vo rá vel a que se to me o

ei xo mo nu men tal da ave ni da Afonso Pena co mo mar co e que o tom ba men to

da ser ra re caia ape nas a 2 km à es quer da e a 2 km à di rei ta, di mi nuin do as sim,

con si de ra vel men te, a área sob pro teção e pri vi le gian do aque la que é vis ta a par -

tir do prin ci pal ei xo da cidade. 

Nota-se, nes se ca so, que a ser ra foi tom ba da pe lo seu va lor pa ra Belo Ho -

ri zonte e pe lo va lor de sua vis ta, as so cia da à iden ti da de da ci da de. Tem-se

aqui uma ins crição no Livro do Tombo Paisagístico de um bem por seu va -

lor de pa no ra ma, as so cia do à iden ti da de da ci da de. Ele re ve la não só o en ten -

di men to e va lo ri zação da pai sa gem co mo uma vis ta, mas tam bém as di fi cul -

da des de se tra ba lhar com es sa con cepção de pai sa gem, so bre tu do por ela, de

um mo do ge ral, im pli car na ne ces si da de de pre ser vação de uma área con si -

de rá vel. O tom ba men to de vas tas áreas as so cia das à pai sa gem vi ria a se mos -

trar co mo um pro ble ma pa ra al guns téc ni cos da Instituição, co mo ve re mos

mais adiante. 

Vale res sal tar que a con cepção de pai sa gem co mo pa no ra ma ou vis ta e

co mo am biên cia do bem pro te gi do não é res tri ta ao IPHAN. A con cepção de

pai sa gem a par tir da ex pe riên cia vi sual que ele pro pi cia, to ma da co mo am -

biên cia de um bem, já es ta va ins cri ta na Carta de Atenas de 1931. Nela há

uma preo cu pação com a pai sa gem, na tu ral ou cons truí da, mas a par tir de

um bem ao qual é atri buí do o va lor cul tu ral. Nela, a preo cu pação é de pro -
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40 “De uma par te, a ins crição da Serra alu di da nos Livros do Tombo im po rá a es te ór gão da ad mi -
nis tração fe de ral o ônus de as se gu rar in de fi ni da men te a pro teção efe ti va da in te gri da de de um mo -
nu men to na tu ral cu ja ex ten são ul tra pas sa de mui to as áreas que, até es ta da ta, a DPHAN fi cou
obri ga da a de fen der. De ou tra par te, o tom ba men to cria rá em ba raços à ex plo ração da ja zi da de mi -
né rio de fer ro ocor ren te na Serra do Curral, con ce di do a uma fir ma es tran gei ra no re gi me am pa -
ra do pe lo art. 21 das Disposições Transitórias da Constituição [...]. Tais são, em re su mo, as ra zões
que de sa con se lham o tom ba men to pre ten di do.Em fa ce de las, jus ti fi car-se-á a ini cia ti va de ins -
crição da Serra do Curral nos Livros do Tombo, con si de ran do-se que um nú me ro con si de rá vel de
mo nu men tos na tu rais, in du bi ta vel men te mais be los e ex pres si vos, não se acham até ho je pro te gi -
dos pe lo tom ba men to, no ter ri tó rio na cio nal?” (Arquivo Central do IPHAN - Processo de Tom -
bamento 591-T-58)



te ger as pers pec ti vas no tá veis e a ve ge tação na ti va cons ti tui do ras da am biên -

cia do bem41.

No pe río do se guin te, so bre tu do a par tir de fi nais da dé ca da de 1960, ve mos

pau la ti na men te ten ta ti vas de ul tra pas sa gem des sas vi sões, com noções ca da vez

mais am plia das e in te gra do ras da pai sa gem, mas que, mui tas ve zes, es bar ra ram

nas di fi cul da des de exe cução da Instituição. 

A preo cu pação com os conjuntos

[...] a par tir dos anos 60, a ci da de pa tri mô nio dei xa de ser con ce bi da so -

men te co mo ci da de-mo nu men to, pas san do a ser vis ta tam bém co mo

tes te mu nho da evo lução da or ga ni zação so cial, fa zen do jus ao no me de

‘ci da de his tó ri ca’. Aos an ti gos va lo res his tó ri co e ar tís ti co agre ga-se o va -

lor pai sa gís ti co co mo um cri té rio pre do mi nan te na se leção de áreas ur -

ba nas. A noção de pai sa gem, de res to, sem pre pre sen te em to dos os tom -

ba men tos ex ten sos, ga nha ago ra maior força, in cluin do ca da vez mais o

as pec to am bien tal e ca da vez me nos a ques tão ar qui te tô ni ca. [...] A he -

ge mo nia do va lor pai sa gís ti co é tam bém, na tu ral men te, re fle xo do dis -

cur so de con tex tua li zação do ob je to pa tri mo nial no seu en tor no.

(SANT’ANNA, 1995: 170-171)

Se no pri mei ro mo men to a maior par te dos tom ba men tos foi rea li za da no

Livro de Belas Artes, se gun do a hie rar quia não-ofi cial dos li vros, já dis cu ti da

an te rior men te, a par tir da dé ca da de 1960 a prio ri da de de ins crição pa re ce ter

si do trans fe ri da pa ra o Livro Histórico (CHUVA, 1998). Ao mes mo tem po, au -

men ta o nú me ro de ins crições no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisa gís -

tico, li ga do a uma ên fa se maior no tom ba men to de con jun tos e na am pliação
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41 “A con fe rên cia re co men da res pei tar, na cons trução dos edi fí cios, o ca rá ter e a fi sio no mia das ci da -
des, so bre tu do na vi zi nhança dos mo nu men tos an ti gos, cu ja pro xi mi da de de ve ser ob je to de cui da dos
es pe ciais. Em cer tos con jun tos, al gu mas pers pec ti vas par ti cu lar men te pi to res cas de vem ser pre ser va -
das. Devem-se tam bém es tu dar as plan tações e or na men tações ve ge tais con ve nien tes a de ter mi na dos
con jun tos de mo nu men tos pa ra lhes con ser var a ca rá ter an ti go. Recomenda-se, so bre tu do, a su pres -
são de to da pu bli ci da de, de to da pre sença abu si va de pos tes ou fios te le grá fi cos, de to da in dús tria rui -
do sa, mes mo de al tas cha mi nés, na vi zi nhança ou na pro xi mi da de dos mo nu men tos, de ar te ou de his -
tó ria.” (Carta de Antenas, 1931. Disponível em: www.iphan.gov.br)



dos cri té rios pa ra o tom ba men to. Este pas sa a in cluir não mais ape nas a idéia

de mo nu men ta li da de e in te gri da de ar qui te tô ni ca, mas tam bém con jun tos mo -

des tos e tri viais, as so cia dos so bre tu do à his tó ria da for mação do ter ri tó rio bra -

si lei ro. Como o Livro de Belas Artes per ma ne ce as so cia do ao con cei to de ar te

da eli te, são os li vros Histórico e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico que

são elei tos pa ra a ins crição des ses no vos bens.

Como dis cu ti do an te rior men te, nas pri mei ras dé ca das de atuação do

IPHAN, as ci da des his tó ri cas fo ram ins cri tas pre do mi nan te men te no Livro de

Belas Artes, en tre tan to, con si de ran do os 37 pro ces sos aber tos en tre as dé ca das

de 1960 e 1970 que re sul ta ram nu ma ins crição no Livro do Tombo Arqueo -

lógico, Etnográfico e Paisagístico, 21 de les cor res pon dem a con jun tos ur ba nos.

Além dis so, só nes se pe río do é que foi de fa to ins cri ta uma sé rie de bens cu jos

pro ces sos ha viam si do aber tos ain da na dé ca da de 1940 re la ti vos ao tom ba -

men to de con jun tos ur ba nos, co mo o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de

Igarassu, em Pernambuco, cu jo pro ces so foi aber to em 1945 e o tom ba men to

só veio a ser efe ti va do em 1972. Ela de mons tra um cres cen te nú me ro de ins -

crições de con jun tos, so bre tu do con jun tos ur ba nos, cu ja atri buição de va lor

não se faz mais ex clu si va men te por cri té rios es té ti cos e de mo nu men ta li da de

dos bens, mas in cluin do tam bém va lo res his tó ri cos e cul tu rais, to dos reu ni dos

atra vés da ca te go ria de paisagem. 

Essa trans for mação es tá atre la da tam bém a uma ab sorção dos pres su pos tos

da Carta de Veneza, de 1964, que ele va va à ca te go ria de mo nu men to con jun tos

ur ba nos mo des tos42. Acostumados ini cial men te a atri buir va lor de pa tri mô nio

atra vés de cri té rios es té ti cos, os téc ni cos do IPHAN in cluem os sí tios ar qui te -

to ni ca men te mais mo des tos atra vés da ca te go ria de con jun to pai sa gís ti co, re -

ser van do a ca te go ria de con jun tos ar qui te tô ni cos pa ra aque les de maior in te -

gri da de ar qui te tô ni ca. Nesse mo men to, a uti li zação da ca te go ria de pai sa gem

per mi te rup tu ras e con ti nui da des den tro da prá ti ca da ins ti tuição. Ao di re cio -

nar o olhar pa ra ou tros ele men tos que não aque les de va lor pu ra men te ar qui -

te tô ni co e vol ta do pa ra as be las ar tes, a ca te go ria de pai sa gem per mi te a in te -
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des criações, mas tam bém às obras mo des tas, que te nham ad qui ri do, com o tem po, uma sig ni fi cação
cul tu ral.” (Carta de Veneza, 1964).



gração de ele men tos an tes con si de ra dos de in te res se me nor. Por ou tro la do, sua

uti li zação co mo ca te go ria pa ra in ter pre tação per mi tiu ao téc ni co do IPHAN

con ti nuar dan do ên fa se ao ca rá ter vi sual, àqui lo que é pos sí vel ver, ain da pre -

do mi nan te men te es té ti co, pa ra a se leção dos bens tombados.

Esse pe río do tam bém mar ca o au men to da preo cu pação com o cres ci men to

dos cen tros ur ba nos his tó ri cos, an tes con si de ra dos es tag na dos, co mo Ouro

Preto. O cres cen te pro ces so de in dus tria li zação do país, a ace le ração da ur ba ni -

zação e as pres sões imo bi liá rias pa ra cons trução de no vas vias de trans por te

trou xe ram pa ra o IPHAN uma preo cu pação com a ges tão das ci da des his tó ri -

cas, an tes rea li za da em me nor es ca la. Ao mes mo tem po, a dé ca da de 1960 tam -

bém mar ca o cres ci men to do tu ris mo e sua iden ti fi cação co mo uma das so -

luções pa ra a pre ser vação dos sí tios his tó ri cos. As via gens de Michel Parent en -

tre 1966 e 1967 por qua se to do o Brasil são exem pla res pa ra a com preen são des -

sa trans for mação. Inspetor Principal dos Monumentos Franceses, Parent foi en -

via do co mo con sul tor pe la UNESCO, a par tir de uma de man da de Rodrigo Melo

Franco de Andrade àque le or ga nis mo in ter na cio nal, vi san do en con trar so luções

pa ra os pro ble mas en fren ta dos pe lo pa tri mô nio bra si lei ro dian te do ace le ra do

pro ces so de de sen vol vi men to do país. Foi no gran de po ten cial tu rís ti co do país

que Parent cen trou mui to de suas aná li ses, in di can do o tu ris mo co mo um fa tor

de pro moção do pa tri mô nio cul tu ral bra si lei ro (PARENT, 1968). Acompanhando

as in di cações da Carta de Veneza, Parent acon se lhou tam bém o tom ba men to de

gran des áreas. A va lo ri zação da pai sa gem pe la so cie da de e tam bém pe lo IPHAN

acom pa nha es sas trans for mações na va lo ração do patrimônio. 

Além dis so, so bre tu do no fim dos anos 1970, ini cia ram-se es tu dos abor dan -

do a as sim cha ma da “am biên cia” his tó ri ca e so cio cul tu ral do bem tom ba do

(CHUVA, 1998: 58). A par tir des sa épo ca, uma sé rie de es tu dos, de no mi na dos

“es tu dos de en tor no”, fo ram ins ti tuí dos, nos quais a noção de vi si bi li da de do

bem tom ba do foi con ce bi da sob pers pec ti va di fe ren te da que la con ti da no

Decreto-lei 25/37.

Foi des sa for ma que os con jun tos ur ba nos ins cri tos a par tir da dé ca da de 1960

ti ve ram seu va lor pai sa gís ti co mais cla ra men te re co nhe ci do, di fe ren te men te da -

que les tom ba dos an tes des se pe río do, que ob ti ve ram sua ins crição ape nas por

seu ca rá ter his tó ri co ou li ga do às be las ar tes. Essa trans for mação na atri buição de

va lor pa ra os bens foi tão mar can te pa ra al guns se to res den tro da Instituição que

le vou o se tor de es tu dos de tom ba men to a so li ci tar pa re cer so bre o as sun to ao

ar qui te to Luiz Fernando Franco, que pro põe a trans crição dos cen tros his tó ri cos
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ins cri tos em ou tros li vros pa ra o Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico,

atra vés da in for mação n° 135/86 de 18 de se tem bro de 1986.

Segundo es se do cu men to, a trans crição de um Livro do Tombo a ou tro se

jus ti fi ca ria pe lo fa to de que, ao lon go do de sen vol vi men to das dis ci pli nas, ou -

tros olha res so bre o pa tri mô nio po dem con fe rir ao bem tom ba do no vas for -

mas de va lo ri zação. Nesse sen ti do, co mo tam bém já apon ta do por Cecília

Londres FONSECA (2005: 198), es sa no va abor da gem tra ta-se de uma lei tu ra que

en ten de os bens real men te en quan to con jun tos, co mo uma re lação en tre ho -

mem e o am bien te e os ves tí gios dei xa dos por es sa re lação. Assim, mais im por -

tan te do que o va lor ar qui te tô ni co ou his tó ri co dos edi fí cios ou do con jun to, o

que se pre ten de va lo ri zar pri mei ro co mo pa tri mô nio é seu as pec to de ves tí gio

da re lação do ho mem com o meio.

No en tan to, ape sar des sa trans for mação de vi são, das ci da des his tó ri cas mi -

nei ras ins cri tas no Livro de Belas Artes em 1938, a úni ca que ob te ve até o mo -

men to uma no va ins crição em ou tro li vro foi Ouro Preto, ins cri ta em 1986 tam -

bém no Livro Histórico e no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisa gís tico.

Pode-se ques tio nar, é ver da de, so bre a real im por tân cia da trans crição e quais os

seus efei tos so bre a ges tão do bem. Embora a es co lha do li vro no qual o bem é

ins cri to se ja re ve la do ra do va lor que lhe é atri buí do pe la Instituição no mo men -

to da sua ins crição, a prá ti ca tem mos tra do que a ges tão do bem, de uma ma -

nei ra ge ral, in de pen de do Livro no qual ele foi ins cri to. Nesse sen ti do, me nos do

que a trans for mação da ges tão, a trans crição das ci da des his tó ri cas pa ra o Livro

Histórico e pa ra o Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico re pre sen ta ria

o re co nhe ci men to ins ti tu cio nal de no vos va lo res pa ra aque le bem. A não trans -

crição, en tre tan to, não im pe diu que na prá ti ca da ges tão es ses no vos va lo res te -

nham si do in cor po ra dos. Nesse sen ti do, mes mo as ci da des ins cri tas de pri mei -

ra ho ra em 1938 pas sa ram a ter sua ges tão in fluen cia da por es ses no vos valores.

Da mes ma for ma, es se olhar trans for ma do so bre os cen tros ur ba nos, ca paz

de lhes in cor po rar no vos va lo res, tam bém es te ve pre sen te na ins crição de ou -

tras ci da des na que le mo men to. Um bom exem plo é o pa re cer da do pe lo mes -

mo ar qui te to Luiz Fernando Franco pa ra o tom ba men to de Laguna, em Santa

Catarina, ins cri ta em 1985:

Em sua di men são es tri ta men te ar qui te tô ni ca, o pa tri mô nio cons -

truí do do cen tro his tó ri co de Laguna não apre sen ta as ca rac te rís ti -

cas de ex cep cio na li da de nor mal men te ado ta das co mo cri té rio pa ra
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de ci dir so bre a opor tu ni da de do tom ba men to. [...] Cremos, não

obs tan te, tra tar-se de do cu men to pre cio so da his tó ria ur ba na do

país, me nos co mo se de de acon te ci men tos no tá veis – em bo ra es tes

tam bém te nham si do ali as si na la dos – do que pe la es co lha cri te rio -

sa do sí tio, pe lo pa pel que o po voa do pô de de sem pe nhar, em vir tu -

de de sua lo ca li zação, no pro ces so de ex pan são das fron tei ras me ri -

dio nais e, so bre tu do, pe la for ma ur ba na as su mi da com pre ci pi tação

es pa cial dos dois pro ces sos pre ce den tes. (Arquivo Central do

IPHAN – pro ces so 1122-T-84; tam bém em FRANCO, 1995).

Este pa re cer, em con jun to com os de ou tras cin co ci da des, fo ram pos te -

rior men te pu bli ca dos pe lo IPHAN e, den tre ou tros, são re ve la do res da re no -

vação em re lação à abor da gem dos cen tros ur ba nos vi vi da nes ta fa se43. Ele é

in di ca dor de uma trans for mação de olhar, o as pec to de mo nu men ta li da de e

ex cep cio na li da de dan do lu gar à idéia do bem co mo um do cu men to, re gis tro

da his tó ria na cio nal e da re lação do ho mem com seu am bien te. Esse mo men -

to é aque le iden ti fi ca do por Márcia SANT’ANNA (1995), no qual pas sa-se da

idéia de “ci da de-mo nu men to” pa ra a “ci da de-do cu men to”. Na mes ma di reção

do pa re cer da do pa ra Laguna, apon tan do uma am pliação dos va lo res atri buí -

dos pa ra o tom ba men to, es tá o pro ces so que re sul tou na ins crição de Nati vi -

dade, ho je no es ta do de Tocantins, em três Livros do Tombo (Histórico, Belas

Artes e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico) em 1987. Ele am plia a idéia

de pai sa gem, pro cu ran do vê-la co mo cons ti tui do ra do pró prio bem, e não

ape nas co mo moldura:

Natividade não se rá en ten di da se des vin cu la da des te ele men to

geo grá fi co, que in fluen ciou na his tó ria e na vi da da que le nú cleo

ur ba no, mi ne ra dor por ex ce lên cia. A imen sa ser ra da Natividade

era fon te de ma té ria-pri ma da ati vi da de eco nô mi ca bá si ca da po -

pu lação que ali se es ta be le ceu. A ser ra tor na-se, pa ra o ho mem, um

ele men to eco nô mi co fun da men tal à sua pró pria sobrevivência.

O va lor pai sa gís ti co e mes mo eco ló gi co da ser ra é ine gá vel e de -

ve ser con si de ra do. Por ou tro la do, não de ve ser úni co, pois a con ce -
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be ria com função ape nas de emol du ra men to de um es paço ur ba no

a ser pre ser va do, atri buin do-lhe, des sa for ma, va lor exó ge no, quan -

do o es sen cial é a re lação his tó ri ca que man tém com o nú cleo ur ba -

no. A his tó ria do ho mem é a de re lações so cioe co nô mi cas e cul tu -

rais e são es sas re lações que ex pli cam o con jun to his to ri ca men te de -

ter mi na do: nú cleo ur ba no e ser ra. (SANTOS; CHUVA, 1995: 26). 

Se no ca so de Natividade é a Serra o ele men to na tu ral que mar ca a pai sa -

gem e que se mis tu ra à ci da de de di fe ren tes ma nei ras, já em São Francisco do

Sul, ins cri ta no mes mo ano nos Livros Histórico e Arqueológico, Etnográfico e

Paisagístico, é o mar o prin ci pal ele men to des ta ca do de in te ração com o con -

jun to urbano:

Vemos o mar in ter vin do di re ta men te no dia-a-dia das pes soas,

cons ti tuin do um co ti dia no co le ti vo que dá cor po a uma for ma de

vi da, de men ta li da de. Compreender es sa par ti cu la ri da de de São

Francisco do Sul é um meio de com preen der sua men ta li da de. É
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a ma nei ra de tra zer, ao ní vel do cons cien te, ele men tos que par ti -

ci pam do in cons cien te da que la po pu lação, nu ma ten ta ti va de

pro du zir um au to co nhe ci men to en quan to con jun to ao mes mo

tem po in di vi dual e cul tu ral, eco nô mi co e so cial. É um pro ces so de

for ma li zação cons cien te do es paço em que se vi ve, em bus ca de

re pro du zi-lo no sen ti do de uma me lho ria da qua li da de de vi da.

(CHUVA; PESSOA, 1995: 56)

O pro ces so de tom ba men to do Monte Santo no mu ni cí pio de mes mo no me

no Sertão da Bahia, po de tam bém ser re ve la dor de uma vi são mais in te gra da da

pai sa gem. Embora não se ja uti li za do ex pli ci ta men te o ter mo pai sa gem cul tu ral,

há em al guns pa re ce res do pro ces so uma preo cu pação de tom ba men to da ser ra

in tei ra, não ape nas co mo en tor no ou am biên cia dos bens cons truí dos, mas co -

mo cons ti tuin te do pró prio bem. Nesse sen ti do, em bo ra se ja um con jun to de

bens ar qui te tô ni cos ins ta la dos no al to de uma ser ra que lhe dá vi si bi li da de, o

tra ta men to do bem é di fe ren te da que le dis pen sa do an te rior men te ao Santuário

da Serra da Piedade e ao Caraça. Trata-se de um ca mi nho de cer ca de dois qui -

lô me tros de ex ten são ao lon go da ser ra, com 25 ca pe las com ima gens alu si vas à

pai xão de Cristo. Teve sua cons trução ini cia da em 1785 por um mis sio ná rio ca -

pu chi nho que vi ra na ser ra se me lhanças com o mon te Calvário de Jerusalém e

de ci diu que es te tam bém de ve ria ser um “sa cro mon te”. O pro ces so de tom ba -

men to foi aber to em 1982, a par tir de uma in for mação téc ni ca da ar qui te ta da

en tão 5ª DR, Maria do Socorro Borges Felix e Silva. Nessa in for mação já exis tia

a vi si bi li da de da ser ra in tei ra co mo um monumento: 

Achamos im por tan te e ne ces sá rio o tom ba men to do san tuá rio,

que de ve rá in cluir to da a ser ra, pois é no seu per fil que foi ins pi -

ra da a Via-Sacra, ver da dei ro exem plar de au tên ti ca cul tu ra po pu -

lar, me re cen do por tan to, ser con si de ra do mo nu men to na cio nal,

ga nhan do com is to me lho res con dições de preservação.

Conservar o Santuário é não ape nas um de ver de pre ser vação

da cul tu ra, mas prin ci pal men te um ato de va lo ri zação do ho mem

da ter ra, um ges to de sen si bi li da de, uma ma ni fes tação de res pei to

à ter ra san ta das ca pe li nhas e à ter ra san ta da al ma hu ma na dos

seus de vo tos. (Arquivo Central do IPHAN – Processo de Tom ba -

mento 1060-T-82)
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No ofí cio do Diretor do IPAC – Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural

da Bahia –, Paulo O.D. de Azevedo, no ta-se tam bém a mes ma preocupação:

No meu en ten der o tom ba men to de ve rá in cluir to do o aci den te

oro grá fi co com seus seis qui lô me tros de ex ten são e tre zen tos e

pou cos me tros de al tu ra, pois é a ser ra com seu per fil que lem bra

o Monte Calvário que foi sa cra li za da pe lo po vo. (Arquivo Central

do IPHAN – Processo de Tombamento 1060-T-82).

No pa re cer de Dora Monteiro de Alcântara, che fe do Setor de Tombamento

do IPHAN, pre sen te na in for mação n. 51/82 de 9 de no vem bro de 1982, é su -

ge ri da a de li mi tação, que ter mi na por ser aceita:

Sugerimos que as áreas de pro teção am bien tal e pro teção ri go ro sa

aci ma da co ta 500 façam par te do con jun to ar qui te tô ni co e pai sa -

gís ti co a ser tom ba do, in cluin do o acer vo de bens mó veis, qua dros,

ima gi ná ria, ex-vo tos, etc., lis ta dos en tre as in for mações citadas.

O res tan te da área in di ca da pa ra pro teção am bien tal (abai xo

da co ta 500) po de ria ser con si de ra do co mo en tor no, a ser de fi ni -

do pe lo Conselho Consultivo [...]. (Arquivo Central do IPHAN –

Processo de Tombamento 1060-T-82). 

Apesar de es se ca so me re cer des ta que es pe cial por re pre sen tar o tom ba -

men to de uma gran de área, res sal tan do a in te gração en tre di fe ren tes ele men -

tos, a pai sa gem é vis ta co mo um des ses ele men tos e não co mo aque le que in -

te gra to dos. Por um la do, há uma mu dança em re lação à con cepção de pai sa -

gem. Nesse ca so, a pai sa gem, além de ser va lo ri za da por seu as pec to cul tu ral, e

não na tu ral, é o pró prio mo nu men to, não mais per ce bi da co mo am biên cia,

mas co mo sen do o pró prio bem. 

Todos es ses es tu dos re ve lam uma preo cu pação maior que sur ge nos anos

1980, com a in te gração dos con jun tos ar qui te tô ni cos e o es paço fí si co que es -

tes ocu pam, pro cu ran do in cor po rar a pai sa gem e ul tra pas san do a an ti ga idéia

de pai sa gem ape nas co mo mol du ra. No en tan to, em vá rios ca sos, a via bi li zação

des sas no vas pro pos tas é di fi cul ta da. No ca so de Natividade, em bo ra o pa re cer

téc ni co se ja fa vo rá vel ao tom ba men to da ci da de e da ser ra co mo ele men tos in -

dis so lú veis, so men te o con jun to ur ba no foi de fa to ins cri to. Entre ou tras ques -
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tões, es ta va pre sen te no va men te o pro ble ma da de mar cação de uma gran de

área pa ra tom ba men to. Assim, hou ve em pe nho, em di ver sos es tu dos téc ni cos

do IPHAN, no sen ti do de in te gração en tre ci da des e seus sí tios atra vés da pai -

sa gem, não se tor nan do, con tu do, uma prá ti ca ge ne ra li za da e con sen sual. O

pro ble ma que se co lo ca pa ra a ges tão com o tom ba men to de gran des áreas

tam bém foi, sem dú vi da, ini bi dor de ações des se tipo.

Um exem plo des se fa to es tá vi sí vel nas dis cus sões so bre o tom ba men to da

Serra da Barriga, em Alagoas. Local on de se lo ca li zou o Quilombo dos

Palmares, a ser ra te ve seu pro ces so de tom ba men to aber to em 1982, quan do

a as so ciação pa ra a criação do Memorial Zumbi dos Palmares ten cio na va

criar ali um par que his tó ri co na cio nal. No mes mo ano, em Informação de 21

de se tem bro de 1981, Dora de Alcântara pon de ra va que, ape sar de con cor dar

com a im por tân cia his tó ri ca da lo ca li da de, exis ti riam pro ble mas pa ra o tom -

ba men to de uma área mui to gran de, co mo os 2.200 ha de to da a ser ra, co mo

pro pos to, além de so li ci tar uma sé rie de ou tras in for mações ao Conselho

Geral do Memorial Zumbi. Durante um lon go tem po o pro ces so per ma ne ce

es tag na do em função des ses da dos não te rem si do en via dos. Em 24/10/1985,

Carlos Danuzio Lima, téc ni co da Diretoria de Tombamento e Conservação

do IPHAN, ela bo ra uma Informação à che fe do Setor de Tombamento, Dora

de Alcântara, afir man do que o tom ba men to se jus ti fi ca pe lo va lor sim bó li co

e pe lo sí tio ar queo ló gi co, uma vez que o qui lom bo ori gi nal foi com ple ta men -

te destruído:

Não se pos suin do meios mais se gu ros e de li mi tação da área de in -

te res se pa ra ex plo ração de in for mações ali exis ten tes, do que a

pró pria son da gem ar queo ló gi ca, e em se tra tan do de uma zo na de

com ple xa es tru tu ra fun diá ria – pe la pre sença de inú me ros pe que -

nos pro prie tá rios e pos sei ros, cam po ne ses – op tou-se pe la de li mi -

tação de uma área pa ra o tom ba men to na qual te ria iní cio a pes -

qui sa ar queo ló gi ca em ter mos de amostragem. [...]

Assim pro ce den do ob je ti va-se sal va guar dar im por tan te do cu -

men to de par te de nos sa his tó ria na cio nal, pro por cio nan do ao

mes mo tem po opor tu ni da de pa ra seu es tu do. (Arquivo Central

do IPHAN – Processo de Tombamento 1069-T-82)
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Apesar des ses es forços, aqui lo que foi de fa to tom ba do re pre sen ta uma área

mui to me nor do que aque la que ha via si do pro pos ta ini cial men te44. Nota-se

tam bém uma trans for mação par cial dos va lo res ini cial men te atri buí dos ao

bem. A idéia ini cial era de se cons truir um Parque Histórico Nacional que

abran ges se to da a ser ra, va lo ri zan do o lu gar e a pai sa gem na qual os even tos

ocor re ram. A ine xis tên cia de edi fi cações do sé cu lo XVII, ou de seus ves tí gios,

pe río do em que exis ti ram os qui lom bos no lo cal, co lo cou em evi dên cia que se

pre ten dia atri buir um va lor sim bó li co, in de pen den te men te dos ves tí gios ma te -

riais ali en con tra dos. Assim co mo em ou tros con jun tos tom ba dos na dé ca da de

1980, dis cu ti dos an te rior men te, sua im por tân cia es tá na no va vi são de atri -

buição de va lor, por se tra tar de do cu men tos his tó ri cos que de vem ser pre ser -

va dos co mo fon te pa ra a pro dução de co nhe ci men to so bre a his tó ria da ocu -

pação do ter ri tó rio, so bre for mas de vi da e re sis tên cia etc., ca pa zes de for ne cer

no vas in for mações pa ra uma rees cri tu ra da his tó ria do Brasil. Essas pos si bi li -

da des de re lei tu ra po dem in cluir no vos gru pos so ciais, an tes ex cluí dos da his -

tó ria, po den do tam bém va lo ri zar prá ti cas re ne ga das an te rior men te. No ca so

de Palmares, es se as pec to de pos si bi li da de de re lei tu ra da his tó ria é um dos

mais im por tan tes e a pai sa gem cul tu ral da área é va lo ri za da tam bém co mo

fon te pa ra es sa pro dução de conhecimento. 

No en tan to, no mo men to de de ci são a res pei to do tom ba men to, es ses va lo -

res não fo ram con si de ra dos su fi cien tes pa ra as se gu rar a in ter venção do IPHAN

nu ma vas ta área. Com is so, o sí tio foi tom ba do pe lo seu va lor ar queo ló gi co po -

ten cial, e não atra vés da va lo ri zação de sua pai sa gem, re pre sen tan do uma área

mui to me nor que a pro pos ta ori gi nal men te. O mes mo pro ble ma é en con tra do

pa ra o tom ba men to do Pantanal Matogrossense, cu jo pro ces so en con tra-se

aber to na Instituição sem que lhe te nha si do da do um pa re cer conclusivo.

Embora a ex ten são de gran des áreas te nha si do apon ta da co mo um pro ble -

ma pa ra o tom ba men to de pai sa gens, a Instituição já pos sui a tra dição de en -

fren tar ques tões de tom ba men to em sí tios ur ba nos com pe rí me tros mui to

gran des, co mo os de Salvador e São Luís, com uma di ver si da de de ato res e de

com ple xi da de con si de rá vel. Ainda que a ex ten são da área pa ra tom ba men to
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con ti nue sen do apon ta da co mo um pro ble ma à ges tão da Instituição, dois mu -

ni cí pios in tei ros fo ram tom ba dos: Porto Seguro e Paraty. 

O tom ba men to des ses dois mu ni cí pios es tá li ga do a mo ti vações ex te rio res

ao IPHAN, pro ve nien tes do de cre to de cla ran do am bos os mu ni cí pios mo nu -

men tos na cio nais, as si na do pe lo pre si den te da República em 1966 e 1973.

Nesses dois ca sos, a ação do de cre to pre si den cial foi di fe ren cia da da que la de

ou tras ci da des que já ha viam si do de cla ra das mo nu men tos na cio nais, co mo

Ouro Preto, por exem plo. Enquanto em Ouro Preto é ape nas a ci da de que é de -

cla ra da mo nu men to na cio nal, em Paraty e Porto Seguro o de cre to men cio na

to do o mu ni cí pio, com o in tui to de va lo ri zar tam bém a área na tu ral que cir -

cun da es ses nú cleos his tó ri cos. Em função dis so, a des pei to de Paraty e Porto

Seguro já te rem àque la épo ca áreas ur ba nas tom ba das, no vos pro ces sos de

tom ba men to fo ram aber tos e no vas ins crições fo ram fei tas, vi san do in cluir to -

da a área mu ni ci pal pa ra que fos se res pei ta do o de cre to que as de cla rou mo nu -

men to na cio nal, uma vez que se en ten de que um bem con si de ra do mo nu men -

to na cio nal de va ser um bem tombado.

O con jun to ur ba no de Paraty ha via si do ins cri to no Livro de Belas Artes e no

Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico em 1958. Com sua ele vação a mo -

nu men to na cio nal em 1966, foi rea li za da uma no va ins crição, em 1974, abar can -

do to do o mu ni cí pio, no va men te em am bos os li vros. O mu ni cí pio de Porto

Seguro, de cla ra do mo nu men to na cio nal em 1973, foi tom ba do no ano se guin te,

tam bém nos mes mos dois li vros45. Ambos re pre sen tam ci da des his tó ri cas ro dea -

das por áreas na tu rais e, no ca so de Porto Seguro, re pre sen ta ain da o sí tio re co -

nhe ci do pe la his to rio gra fia tra di cio nal co mo o berço da na cio na li da de (AGUIAR,

2001). Uma das ex pli cações pa ra es ses tom ba men tos tam bém po de ser en con tra -

da na emi nên cia de aber tu ra de ro do vias e o pe ri go que o tu ris mo de mas sa e o

de sen vol vi men to in con tro lá vel po de ria re pre sen tar pa ra es sas áreas. 

Se, por um la do, o tom ba men to de dois mu ni cí pios in tei ros po de ser vis to

co mo uma im po sição ex ter na ao IPHAN, por ou tro, a va lo ri zação de as pec tos

da na tu re za pre sen te em am bos es tá tam bém as so cia da a uma maior preo cu -

pação com o pa tri mô nio na tu ral que ga nha es paço na so cie da de e que co meça,

pou co a pou co, a des per tar maior in te res se em se to res da Instituição, co mo ve -

re mos a seguir.
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Patrimônio na tu ral e pai sa gem no IPHAN

No to can te à pro teção dos mo nu men tos na tu rais, a Diretoria do

Pa tri mônio Histórico e Artístico Nacional se en con tra, pois, no mo  -

men  to, fa ce à ne ces si da de de uma ação ex ten si va do mes mo ti po

da que la que en fren tou du ran te seus pri mei ros trin ta anos de vi da

com re lação aos mo nu men tos ar qui te tô ni cos. A me nos, é ver da de,

da ex pe riên cia que des fru ta e das pos si bi li da des de pro po sições teó -

ri cas ca pa zes de for ne cer uma vi são o quan to pos sí vel sis te má ti ca

do con jun to de pro ble mas que de ve abor dar. (SAIA, 1967)

Embora pre vis to no de cre to lei 25/37, o tom ba men to de áreas na tu rais não

en con trou for te eco no IPHAN, so bre tu do nos pri mei ros anos, co mo dis cu ti -

do an te rior men te. A si tuação co meça a mu dar no fi nal da dé ca da de 1960, mas

é so bre tu do na dé ca da de 1980 que a dis cus são ga nha fôlego. 

Na ver da de, en tre as dé ca das de 1930 e 1950, a preo cu pação com a pre ser -

vação de áreas na tu rais re ce be al gu mas ações oriun das de ini cia ti vas ex ter nas

à Instituição, co mo a criação de par ques na cio nais e flo res tas pro te gi das, a

pro mul gação do có di go de flo res tas, de águas e de mi nas e a criação da Fun -

dação Brasileira pa ra a Conservação da Natureza, em 1948. Na dé ca da de

1970, com a in ten si fi cação da dis cus são nos âm bi tos in ter na cio nal e na cio -

nal, foi cria da a Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA. Após a cons -

ti tuição de 1988, em 1989 foi cria do o IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio-

Ambiente e dos Re cursos Naturais Renováveis – a par tir da fu são de uma sé -

rie de ór gãos já exis ten tes: a Superintendência da Borracha (SUDHEVEA), a

Superintendência da Pesca (SUDEPE), o Instituto Brasileiro de Desen volvi -

mento Florestal (IBDF), além da SEMA. A par tir de 1992, o IBAMA pas sa a

in te grar os qua dros do en tão re cém-cria do Ministério do Meio-Ambiente.

Nesse sen ti do, ao mes mo tem po em que cres ce a pres são por ações di re cio -

na das à pre ser vação da na tu re za, a criação de uma sé rie de ou tras ins ti tuições

di mi nui a pres são so bre o IPHAN em re lação às ações vol ta das pa ra a pre ser -

vação do pa tri mô nio na tu ral, uma vez que es te es ta va sen do pro te gi do por

le gis lação e ór gãos pró prios. Isso, no en tan to, não sig ni fi ca que a Instituição

te nha se man ti do in tei ra men te afas ta da des se pro ces so de trans for mação da

pro teção de bens na tu rais em uma ques tão re le van te nas es ca las na cio nal e

internacional. 



Quanto ao IPHAN, Antônio Luiz Dias Andrade, num es tu do pu bli ca do em

1984 so bre a ação do Instituto di re cio na da pa ra o pa tri mô nio na tu ral, mos tra

co mo, de uma for ma ge ral, os es tu dos de tom ba men to en fa ti za vam ape nas o

ca rá ter cul tu ral dos bens a se rem tom ba dos. Assim,

[...] são pou cos os ca sos de tom ba men to apli ca dos àque les bens

[na tu rais], li mi tan do-se aos exem plos de ine gá vel be le za pai sa gís -

ti ca (os mor ros que en vol vem a ci da de do Rio de Janeiro, praia de

Chega Negro e Piatã, em Salvador); sí tios car re ga dos de sig ni fi ca -

do his tó ri co (o Monte Pascoal, em Porto Seguro ou a co li na de

Guararapes); lo cais de im por tân cia pa ra a am bien tação de nú -

cleos his tó ri cos ou mo nu men tos iso la dos (Olinda, Casa da Torre

de Garcia D´Ávila), as sim co mo os bens de na tu re za ar queo ló gi ca

ou es pe leo ló gi ca. (ANDRADE, 1984: 42).

Na ver da de, a ne gli gên cia com re lação ao pa tri mô nio na tu ral já era um fa -

to mar ca do por al guns ao fi nal da ter cei ra dé ca da de ação do IPHAN. Em 1967,

ao com ple tar trin ta anos, o IPHAN par ti ci pou de me sa re don da pa ra dis cu tir

a con ser vação da na tu re za, re pre sen ta do pe lo ar qui te to Luiz Saia. Naquele mo -

men to, a in ten si fi cação de uma po lí ti ca de sen vol vi men tis ta tra zia preo cu pação

es pe cial com re lação ao pa tri mô nio cul tu ral e na tu ral. Especial des ta que era

da do ao ca so de Paraty, on de se pre via a cons trução de uma es tra da, atra ves -

san do o mu ni cí pio e que abri ria aque la ci da de ao fá cil aces so às duas maio res

me tró po les do país: Rio de Janeiro e São Paulo. Ao mes mo tem po, no ta va-se

uma cres cen te atenção em di reção ao tu ris mo co mo um ele men to de va lo ri -

zação do pa tri mô nio, mas tam bém com os ris cos ine ren tes à sua mas si fi cação.

Assim, nas pa la vras de Luiz Saia:

Na ver da de, a cons trução de uma ro do via li to râ nea li gan do

Santos ao Rio de Janeiro, is to é, atra ves san do uma área de fá cil

aces so pa ra a po pu lação das ci da des mais po pu lo sas do Brasil e

que per mi ti rá a ocu pação tu rís ti ca de um li to ral ex cep cio nal men -

te aqui nhoa do pe la na tu re za se es se em preen di men to não for

acom pa nha do de ini cia ti vas des ti na das a dis ci pli nar es sa ocu -

pação e pre ser var as qua li da des pai sa gís ti cas que a área ofe re ce

com uma ge ne ro si da de sem par, cer ta men te sur gi rão pro ble mas
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de di fí cil so lução, pa ra o Governo e pa ra os ocu pan tes des pre ve -

ni dos. Não se tra ta de imo bi li zar a va lo ri zação eco nô mi ca e hu -

ma na do em preen di men to; tra ta-se ape nas de pre ser var, nes sa fai -

xa no en tor no da es tra da e à bei ra-mar, jus ta men te aque les ele -

men tos que a qua li fi cam co mo va lor pai sa gís ti co e tu rís ti co, e de

evi tar que uma ex plo ração in dis cri mi na da des trua exa ta men te o

que se afi gu ra o mo ti vo maior de sua ocu pação. (SAIA, 1967)

Apesar de a le gis lação fe de ral per mi tir o tom ba men to de áreas na tu rais por

seu va lor ex cep cio nal, a atuação do IPHAN nes sa di reção con ti nuou res tri ta,

mes mo que es sa la cu na fos se re co nhe ci da por al guns. Um tom ba men to a par tir

da idéia de pai sa gem de ex cep cio nal va lor do ta do pe la na tu re za, pre vis ta no de -

cre to-lei 25 de 1937, foi o dos vá rios mor ros no Rio de Janeiro (Pão de Açúcar,

Cara de Cão, Urca, Babilônia, Pedra da Gávea e Penhascos Dois Irmãos e Cor -

covado, cf. Arquivo Central do IPHAN, Processo 0869-T-73). Esta ação te ve iní -

cio em 1973, a par tir de uma car ta de vá rios in te lec tuais, den tre eles Carlos

Drumond de Andrade, Fernando Sabino e Austregésilo de Athayde, que so li ci -

ta vam o tom ba men to do Pão de Açúcar, uma vez que a con ces sio ná ria do bon -

di nho pro je ta ra uma cons trução de três an da res no to po do mor ro. Na ver da de

um pri mei ro tom ba men to ha via si do fei to em 1938, com o tí tu lo de “Morros da

ci da de do Rio de Janeiro” (Processo 0099-T-38) sem que ti ves se si do fei ta qual -

quer de li mi tação ou es pe ci fi cação so bre quais mor ros es ta riam tom ba dos. O

cu rio so é que sua ins crição foi rea li za da no Livro de Belas Artes e no Livro

Histórico, mas não no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. 

Provavelmente pe la im pre ci são des se pri mei ro tom ba men to e pe la pres são

imo bi liá ria cres cen te na ci da de, op tou-se por abrir no vo pro ces so de tom ba -

men to, es pe ci fi ca men te pa ra os mor ros cu jo va lor pai sa gís ti co era mais fa cil -

men te re co nhe cí vel. Assim, na in for mação n. 134 de 07/06/1973, Lygia Martins

Costa, che fe da Seção de Arte es pe ci fi ca o tombamento:

O tom ba men to do Pão de Açúcar, em boa ho ra so li ci ta do ao

IPHAN com gran de re per cus são da im pren sa, e que abran ge rá

na tu ral men te o Cara de Cão e a Urca que lhe são in te gra dos, con -

vém in cluir pois in di vi dual men te: o Corcovado e a Pedra da

Gávea, pe nhas cos que ba li zam e de fi nem a pai sa gem ca rio ca, mas

cu jo per fil im pres sio nan te trans cen de de mui to um va lor re gio nal
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pa ra se cons ti tuir em ex cep cio nal pa tri mô nio pai sa gís ti co do país,

con jun to re co nhe ci do em to das as épo cas e por to dos os vi si tan -

tes co mo par ti cu lar men te do ta do pe la na tu re za. Deve-se ain da es -

ten der es se tom ba men to in di vi dua do que re pre sen ta a le gi ti -

mação de um es ta do de fa to, ao Morro Dois Irmãos, be lo e de

feição ca rac te rís ti ca tam bém, e igual men te ex pos to ao de sen vol vi -

men to ur ba no brus co e mal orien ta do. (Arquivo Central do

IPHAN– Processo de Tombamento 0869-T-73).

Nesse as sun to, o pa re ce ris ta no mea do pe lo Conselho Consultivo foi Gil -

ber to Ferrez que ra ti fi cou o pa re cer téc ni co, en fa ti zan do os mes mos mo ti vos.

Assim, con si de ram-se os mor ros do Rio de Janeiro, de acor do com o § 2º do

Decreto-Lei 25 de 1937, ci ta do an te rior men te, co mo re pre sen tan tes de pai sa -

gens ou sí tios do ta dos de feição no tá vel pe la na tu re za. Pode-se con cluir en tão

que os mor ros fo ram tom ba dos por seu va lor co mo mo nu men tos na tu rais,

por aqui lo que re pre sen tam en quan to sím bo los pa ra a ci da de e o país. Trata-

se aqui da pai sa gem-mo nu men to, da va lo ri zação de mo nu men tos na tu rais

que in te gram a pai sa gem de uma ci da de. Nos pa re ce res são va lo ri za das as ca -

rac te rís ti cas sim bó li cas do bem, de sua ca pa ci da de de re pre sen tar a ci da de e o

pró prio país.

No pe río do em que Aloísio Magalhães as su me a pre si dên cia do IPHAN

(1979-1982) o in te res se pe lo pa tri mô nio na tu ral é re no va do den tro do Ins -

tituto. Na dé ca da de 1980, com o cres cen te in te res se em re lação ao meio am -

bien te, foi cria da a Coordenadoria de Patrimônio Natural, ope ran do en tre

1985 e 1990. Embora es sa di vi são es tru tu ra da den tro da Instituição te nha ti -

do cur ta du ração, ela foi ca paz de sis te ma ti zar um con jun to im por tan te de

dis cus sões so bre o as sun to e de im ple men tar ações que con ti nua ram sen do le -

va das a ca bo pe los téc ni cos a ela li ga dos, mes mo após a sua di luição den tro de

ou tros se to res da Instituição. Esta Coordenadoria pro du ziu do cu men to cha -

ma do Diretrizes pa ra a aná li se e a clas si fi cação do pa tri mô nio na tu ral (XAVIER;

DELPHIM, 1988). 

As mes mas ameaças que afe tam o meio am bien te e, con se qüen te -

men te, o pa tri mô nio cul tu ral do país, exi gem que o SPHAN/Pró-

Memória as su ma a sua par ce la de res pon sa bi li da de le gal so bre o

pa tri mô nio na tu ral, que ele, me nos por ne gli gên cia, do que por
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fal ta de con dições, opor tu ni da de e pres são da so cie da de – vem

des con si de ran do, em pri vi lé gio dos as pec tos ar tís ti cos, his tó ri cos,

ar qui te tô ni cos, ur ba nís ti cos, ar queo ló gi cos e do cu men tais do pa -

tri mô nio. (XAVIER; DELPHIM, 1988: 4) (Grifos no original )

Como clas si fi cação do pa tri mô nio na tu ral, o do cu men to pro põe a di fe ren -

ciação en tre sí tios na tu rais e sí tios al te ra dos pe lo ho mem. O do cu men to apre -

sen ta uma ca rac te ri zação do pa tri mô nio na tu ral, pro pon do uma divisão:

Sítios Naturais

1. Sítios que re pre sen tem feições tí pi cas da na tu re za brasileira

2. Sítios na tu rais de gran des singularidades

3. Paisagens ex cep cio nais pe la be le za cê ni ca e os pon tos de vis ta de

on de se po de fruir o es pe tá cu lo des se panorama

4. Sítios im por tan tes co mo ha bi tat de es pé cies de flo ra e fau na

ameaça das ou dos quais eles de pen dam indiretamente

5. Sítios de in te res se científicos

Sítios al te ra dos pe lo homem

1. Interesse arqueológico

2. Patrimônio na tu ral urbano

3. Espaços na tu rais cir cun dan tes ou ar re do res de as sen ta men tos

urbanos

4. Sítios de in te res se his tó ri co, so cial, li te rá rio, ar tís ti co, re li gio so,

le gen dá rio ou afetivo

Ainda so bre o pa tri mô nio na tu ral na cons ti tuição de 1988, há o es tu do rea -

li za do por Carlos Fernando de Moura DELPHIM (2004). Nele, é apon ta do co mo

a preo cu pação com o pa tri mô nio na tu ral e cul tu ral do país es tá ex pres sa em

dois ca pí tu los dis tin tos da cons ti tuição. Desse mo do, a con ser vação da na tu re -

za sob o pon to de vis ta bio ló gi co es tá im pres so no ca pí tu lo so bre Meio Am -

biente, di fe ren te do ca pí tu lo so bre a pre ser vação cul tu ral. Nesse sen ti do, aos

ór gãos am bien tais é dada 

[...] a res pon sa bi li da de le gal e ad mi nis tra ti va pe lo meio am bien te

eco lo gi ca men te equi li bra do, pe la pre ser vação e res tau ração de pro-
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ces sos eco ló gi cos es sen ciais, pe la bio di ver si da de e pe la in te gri da -

de do pa tri mô nio ge né ti co, bem co mo por uni da des de con ser -

vação co mo par ques na cio nais e re ser vas bio ló gi cas. (DELPHIM,

2004: 2). 

No ca pí tu lo so bre a cul tu ra, al guns con jun tos ur ba nos e sí tios na tu rais são

de cla ra dos co mo pa tri mô nio bra si lei ro, ca ben do a ges tão aos ór gãos cul tu -

rais46. No en tan to, é ine gá vel que, ten do a na tu re za seu va lor co mo pa tri mô nio

es ta be le ci do atra vés de pa râ me tros cul tu rais, es ta de ve ser ob je to de pro teção

dos ór gãos li ga dos ao pa tri mô nio cul tu ral. No en tan to, uma apre ciação rá pi da

da lis ta de bens tom ba dos até ho je re ve la o nú me ro ex tre ma men te pe que no de

bens na tu rais tombados. 

Se con si de rar mos que a ca te go ria de pai sa gem cul tu ral da for ma co mo tem

si do tra ba lha da jun to às ins ti tuições in ter na cio nais de ve res sal tar ca rac te rís ti -

cas in te ra ti vas en tre o cul tu ral e o na tu ral, ou en tre o ma te rial e o ima te rial,

abor dan do o sí tio in tei ro de uma ma nei ra ho lís ti ca, até ho je não há bens ins -

cri tos no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico que te nham

ti do seu va lor atri buí do por re pre sen ta rem as pec tos mais am plos des sa in te -

gração. De um mo do ge ral, his to ri ca men te, a pai sa gem tem si do tra ta da mui -

to mais a par tir da idéia de pa no ra ma e vin cu la da a ou tros bens cul tu rais, a

par tir dos quais é atri buí do va lor a ela. 
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46 “Constituem o pa tri mô nio cul tu ral bra si lei ro, os bens, de na tu re za ma te rial e ima te rial, to ma dos
in di vi dual men te ou em con jun to, por ta do res de re fe rên cia à iden ti da de, à ação, à me mó ria dos di fe -
ren tes gru pos for ma do res da so cie da de bra si lei ra, nos quais se in cluem as for mas de ex pres são; os mo -
dos de criar, fa zer e vi ver; as criações cien tí fi cas, ar tís ti cas e tec no ló gi cas; as obras, ob je tos, do cu men -
tos, edi fi cações e de mais es paços des ti na dos às ma ni fes tações ar tís ti co-cul tu rais; os con jun tos ur ba nos
e sí tios de va lor his tó ri co, pai sa gís ti co, ar tís ti co, ar queo ló gi co, pa leon to ló gi co, eco ló gi co e cien tí fi co.”
(BRASIL, 1988). 
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Paisagem Cultural bra si lei ra 
na Lista de Patrimônio da UNESCO

Uma das pri mei ras apro xi mações com o te ma da pai sa gem cul tu ral em re lação

às pro pos tas bra si lei ras jun to à UNESCO es te ve pre sen te no dos siê da can di da -

tu ra de Diamantina à ins crição na lis ta do pa tri mô nio mun dial. Embora a ins -

crição de Diamantina te nha re caí do ape nas so bre par te do sí tio ur ba no, o dos -

siê men cio na a pai sa gem cul tu ral e a ar ti cu lação da ci da de com a Serra dos

Cristais co mo uma es tra té gia de atri buição de va lor. No en tan to, es sa as so -

ciação ain da foi rea li za da a par tir de uma pers pec ti va que va lo ri za o na tu ral

ape nas a par tir do cul tu ral. Enquanto a pro pos ta de re co nhe ci men to de pai sa -

gem cul tu ral pa ra a UNESCO tem o ob je ti vo de res sal tar a re lação en tre ho mem

e na tu re za crian do pai sa gens nas quais es se re la cio na men to se ja bas tan te ex plí -

ci to, o re sul ta do fi nal do dos siê de Diamantina mos trou a Serra dos Cristais

qua se co mo um en tor no, res sal tan do mui to pou co as pos sí veis re lações do ho -

mem com a na tu re za que te riam cria do um pa tri mô nio úni co na re gião.

Embora al guns tex tos do dos siê te nham ex plo ra do o de sa fio de se cons truir

uma ci da de na que le am bien te na tu ral es pe cí fi co e que es se fa to te ria ge ra do

uma pai sa gem úni ca, sen do, por tan to, o di fe ren cial de Diamantina em re lação

às de mais ci da de bra si lei ras47, a pro pos ta que foi de fa to apre sen ta da te ve pou -

ca di fe rença em re lação às ou tras ci da des bra si lei ras in di ca das an te rior men te

co mo pa tri mô nio mun dial. Desse mo do, o pe rí me tro pro pos to pa ra a ins -

crição foi par te do sí tio ur ba no já tom ba do pe lo IPHAN, ten do a idéia de pai -

sa gem cul tu ral com pa re ci do ape nas co mo um ele men to a mais na atri buição

de va lor pa ra aque le sí tio urbano.

Não há, nes se sen ti do, até ho je, um sí tio bra si lei ro re co nhe ci do co mo pai -

sa gem cul tu ral na Lista de Patrimônio Mundial da UNESCO. Existem, no en tan -

to, can di da tos na de cla ração que o go ver no bra si lei ro en tre ga à UNESCO pa ra fi -

gu rar na lis ta in di ca ti va do pa tri mô nio mun dial, que re pre sen ta os sí tios cu jas

can di da tu ras fo ram apre sen ta das, e que es tão aguar dan do es tu dos e/ou pa re -

ce res. Na 29ª Reunião do Comitê Mundial em Durban, na África do Sul, de 10

a 17 de ju lho de 2005, o Brasil pos suía de zoi to bens na lis ta in di ca ti va pa ra pa -

tri mô nio mun dial da UNESCO, co mo mos tra o qua dro a seguir:

16 Ver o texto “Cultura Diamantina”, no Dossiê. 
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Quadro V

Lista dos bens bra si lei ros que fa ziam par te da lis ta 
in di ca ti va pa ra pa tri mô nio mun dial da UNESCO em 2005

Nome do Bem Estado Critério

Complexo do Vale do Alto Ribeira SP Natural e Cultural

Estação Ecológica de Anavilhanas AM Natural

Cânion do rio Peruaçu MG Natural

Cavernas do Peruaçu, Área de Preservação MG Natural e Cultural

Ambiental Federal / Parque Estadual 

Veredas do Peruaçu

Igreja e Mosteiro de São Bento RJ Cultural

Conjunto Arquitetônico de Turismo MG Cultural

e Lazer na mar gem da Lagoa da Pampulha

Caminho do Ouro de Paraty e sua Paisagem RJ Cultural/

Paisagem Cultural

Os Conventos Franciscanos do Cultural

Nordeste Brasileiro

Palácio da Cultura, Antiga Sede do RJ Cultural

Ministério da Educação e Saúde

Parque Nacional da Serra da Bocaina RJ, SP Natural

Parque Nacional do Pico da Neblina AM Natural

Reserva Biológica do Atol das Rocas RN Natural

Paisagem Cultural do Rio de Janeiro RJ Cultural/

Paisagem Cultural

Parque Nacional da Serra da Canastra MG Natural

Parque Nacional da Serra da Capivara e PI Natural e Cultural

Áreas de Preservação Permanente

Parque Nacional da Serra do Divisor AC Natural

Estação Ecológica do Taim RS Natural

Estação Ecológica do Raso da Catarina BA Natural

Fonte: http://whc.unesco.org/archive/2005/whc05-29com-08Af.pdf



Dentre es sas de zoi to in di cações, ape nas duas são can di da tas até o mo men -

to pa ra ins crição na ca te go ria de pai sa gem cul tu ral: o Caminho do Ouro de

Paraty e a Paisagem Cultural do Rio de Janeiro. No ca so da pro pos ta pa ra Pa -

raty, ela tem mo vi men ta do mui to a co mu ni da de lo cal. Em 2001, um se mi ná -

rio con tou com a pre sença de Jean Pierre Halevy, co mo con sul tor da UNESCO

(SEMINARIO..., 2001). Por ser mais uma ci da de co lo nial, era sa bi do que a can di -

da tu ra da ci da de de ve ria apre sen tar um di fe ren cial, uma vez que a pró pria

UNESCO con si de ra que não ca bem mais ci da des co lo niais bra si lei ras na sua lis -

ta, por tra tar-se de uma lis ta re pre sen ta ti va e não exaus ti va, fa to que já era co -

lo ca do des de a can di da tu ra de Diamantina. Uma das so luções apon ta das du -

ran te o se mi ná rio foi a de as so ciar a ci da de à sua pai sa gem na tu ral, ao mar e à

Serra do Mar, além do Caminho do Ouro. Um Comitê lo cal foi cria do pre pa -

ran do a can di da tu ra da ci da de. Como es tra té gia pa ra di fe ren ciar Paraty das de -

mais ci da des co lo niais, o Caminho do Ouro, par te da Estrada Real que des cia

a ser ra até o por to de Paraty, foi in cluí do na candidatura. 

Em 2004, en tre tan to, a UNESCO jul gou o dos siê apre sen ta do pe lo IPHAN

pa ra can di da tu ra de Paraty na ca te go ria de pai sa gem cul tu ral in com ple to e su -

ge riu uma sé rie de al te rações. As prin ci pais crí ti cas re fe riam-se ao fa to de não

te rem si do en glo ba dos de mo do con sis ten te os ele men tos ne ces sá rios pa ra se

cons ti tuir uma “pai sa gem cul tu ral”, tais co mo as ma ni fes tações cul tu rais po pu -

la res, rei vin di ca das pe la po pu lação. Tampouco foi des ta ca da de ma nei ra efi -

cien te a re lação en tre os ele men tos na tu rais e cul tu rais do sí tio, atri buin do um

va lor mui to maior ao as pec to cons truí do do sí tio his tó ri co. Em 2007 en con tra-

se em pre pa ração um no vo tra ba lho de acor do com as re co men dações fei tas e

atri buin do va lor tam bém às ma ni fes tações cul tu rais lo cais e à re lação en tre

cul tu ra e na tu re za im pres sas na paisagem. 

A pro pos ta de trans for mar o Rio em pai sa gem cul tu ral re co nhe ci do pe la

UNESCO tem ge ra do bas tan te dis cus são. Uma pri mei ra pro pos ta foi di ri gi da

ape nas pa ra a área da Floresta da Tijuca. As re co men dações da con sul to ria da

UNESCO fo ram de que a ins trução fos se re fei ta e de que par te da ci da de fos se

tam bém in cluí da, vi san do me lhor in te grar-se na con cepção de pai sa gem cul -

tu ral. O pro ces so de ela bo ração do dos siê tem sus ci ta do inú me ros ques tio na -

men tos, sen do a in clu são ou não de fa ve las den tro des sa área ape nas um de les.

Sua con clu são é es pe ra da e o pa re cer da UNESCO é aguar da do, pa ra que a pri -

mei ra ins crição de uma pai sa gem cul tu ral bra si lei ra co mo pa tri mô nio mun -

dial se ja tão es pe cial e sig ni fi ca ti va co mo são o Rio de Janeiro ou Paraty. 
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Para pen sar pai sa gem cul tu ral 
e pa tri mô nio no Brasil hoje

De fa to, pa re ce que a pai sa gem é con ti nua men te con fron ta da com

um es sen cia lis mo que a trans for ma em um da do na tu ral. Há al go co -

mo uma crença co mum em uma na tu ra li da de da pai sa gem, crença

bem ar rai ga da e di fí cil de er ra di car, mes mo sen do ela per ma nen te -

men te des men ti da por nu me ro sas prá ti cas. (CAUQUELIN, 2007)

A for ma co mo a pai sa gem foi tra ta da co mo pa tri mô nio cul tu ral va riou

con si de ra vel men te ao lon go dos se ten ta anos de ges tão pú bli ca fe de ral des se

pa tri mô nio no Brasil. Da mes ma for ma, es sa abor da gem tem va ria do bas tan te,

se ja no âm bi to da dis cus são aca dê mi ca so bre o pró prio con cei to da pai sa gem,

se ja em di fe ren tes ex pe riên cias in ter na cio nais de ges tão do pa tri mô nio cul tu -

ral e do ter ri tó rio a par tir da ca te go ria de pai sa gem. Isso mos tra co mo a for ma

se gun do a qual a pai sa gem é vis ta é, an tes de mais na da, um cons truc to em per -

ma nen te trans for mação. Um dos ob je ti vos im plí ci tos nes te tra ba lho foi es se: o

de des na tu ra li zar a idéia de pai sa gem e sua re lação com o pa tri mô nio cul tu ral,

pro cu ran do que brar com aque le es sen cia lis mo do qual nos fa la Anne

Cauquelin. Compreender co mo a re lação en tre pa tri mô nio cul tu ral e pai sa gem

foi tra ta da em di fe ren tes mo men tos, além de nos mos trar co mo es ta é uma re -

lação cons truí da por uma prá ti ca que se trans for ma, não sen do por tan to um

da do aca ba do, nos for ne ce fer ra men tas pa ra pen sar di fe ren tes pos si bi li da des

pa ra se tra ba lhar a pai sa gem a par tir de di fe ren tes interesses. 

Processo ini cia do na dé ca da de 1990 e in ten si fi ca do a par tir dos anos 2000,

den tro das ins ti tuições de pre ser vação do pa tri mô nio cul tu ral no Brasil, uma

sé rie de ini cia ti vas pro cu ram ho je in cor po rar a pai sa gem co mo um bem pa tri -

mo nial a par tir de no vas pers pec ti vas e uti li zan do o qua li fi ca ti vo de pai sa gem

cul tu ral. Apesar do diag nós ti co da fal ta de uma ação di ri gi da do IPHAN em re -

lação à pre ser vação de pai sa gens de um mo do ge ral e es pe cial men te de pai sa -

gens cul tu rais, en ten di das co mo um sis te ma agre ga dor de di fe ren tes va lo res,

ações iso la das têm ca mi nha do nes sa di reção. O tra ba lho de Carlos Fernando

Delphim, ar qui te to do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização é

um exem plo. Ex-in te gran te da Coordenadoria do Patrimônio Natural do



IPHAN, des de en tão ex pli ci ta as so ciações en tre o na tu ral e o cul tu ral atra vés

do con cei to de pai sa gem nos di fe ren tes pa re ce res que pro duz ins ti tu cio nal -

men te. Bons exem plos são es tu dos que rea li zou acer ca do sí tio his tó ri co de

Porongos, ou o Relatório de Viagem ao Cariri (DELPHIM, 2006 e 2006a), am bos

re ve lam um olhar pa ra os bens pa tri mo niais no sen ti do de to mar a pai sa gem

co mo o elo de in te gração en tre di fe ren tes aspectos.

Também jun to ao Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização, o

pro je to so bre os Caminhos dos Imigrantes no sul do país pro cu ra va lo ri zar a

pers pec ti va da pai sa gem atra vés da idéia de ro tas e ca mi nhos. Da mes ma for -

ma, o Departamento de Patrimônio Imaterial, atra vés da po lí ti ca de ins trução

de dos siês pa ra ins crição de bens no li vro dos lu ga res po de ofe re cer uma pers -

pec ti va in te gra do ra bas tan te interessante. 

Entre os tra ba lhos de sen vol vi dos pe las Superintendências Regionais, um

exem plo é o da 4ª Superintendência Regional, no Ceará, com o Projeto Cariri,

de sen vol vi do em con jun to com a Universidade Regional do Cariri – URCA –

e que tam bém tem se preo cu pa do em abor dar a pai sa gem cul tu ral co mo um

ins tru men to pa ra a lei tu ra das re fe rên cia cul tu rais da re gião atra vés de uma

abor da gem sis tê mi ca. Na apli cação do Inventário Nacional de Referências

Culturais (INRC) do Cariri, a noção de pai sa gem cul tu ral foi uti li za da pa ra a

de li mi tação do ter ri tó rio da pes qui sa. Da mes ma for ma, o pro je to de atri -

buição de va lor à obra do poe ta Patativa do Assaré, tam bém do Cariri, dá es -

pe cial ên fa se à re lação en tre a sua poe sia e a paisagem. 

A ca te go ria de pai sa gem cul tu ral ho je mos tra uma gran de ri que za e va rie da -

de de pos si bi li da des de abor da gem. É pos sí vel, no en tan to, apon tar al guns as -

pec tos que de vem ba li zar qual quer abor da gem so bre a pai sa gem co mo um bem

pa tri mo nial. Se qui ser mos uti li zar es sa ca te go ria, de ve mos ter em men te que a

pai sa gem cul tu ral de ve ser o bem em si, evi tan do cair no er ro de per ce bê-la co -

mo o en tor no ou am biên cia pa ra um sí tio, ou pa ra de ter mi na dos ele men tos que

te nham seu va lor mais exal ta do. Isso sig ni fi ca que sua abor da gem de ve ser rea -

li za da em con jun to, res sal tan do as in te rações que ne las exis tam. A gran de van -

ta gem da ca te go ria de pai sa gem cul tu ral re si de mes mo no seu ca rá ter re la cio nal

e in te gra dor de di fe ren tes as pec tos que as ins ti tuições de pre ser vação do pa tri -

mô nio no Brasil e no mun do tra ba lha ram his to ri ca men te de ma nei ras apar ta -

das. É na pos si bi li da de de va lo ri zação da in te gração en tre ma te rial e ima te rial,

cul tu ral e na tu ral, en tre ou tras, que re si de a ri que za da abor da gem do pa tri mô -

nio atra vés da pai sa gem cul tu ral e é es se o as pec to que me re ce ser valorizado.
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Isso tem si do de mons tra do por ex pe riên cias dis tin tas co mo a do Comitê

pa ra o Patrimônio Mundial da UNESCO ou a da Convenção Européia da Pai -

sagem, aqui ana li sa das. Da mes ma for ma, co mo vi mos, di fe ren tes cor ren tes da

geo gra fia têm tra ta do a pai sa gem de ma nei ras con si de ra vel men te di fe ren tes.

Isso tem se re fle ti do tam bém nas ações de pre ser vação do pa tri mô nio cul tu ral.

No ca so da Convenção Européia da Paisagem, al gu mas ex pe riên cias têm se

apro xi ma do mais da que las pro pos tas pe la Escola de Berkeley, co mo na ela bo -

ração de atlas e ti po lo gias da pai sa gem. Já na pro pos ta da UNESCO, ve mos um

múl ti plo ali nha men to. O es ta be le ci men to das três di fe ren tes sub ca te go rias se -

gun do as quais as pai sa gens cul tu rais po de riam ser re co nhe ci das pa re ce uma

ten ta ti va de en glo bar di fe ren tes cor ren tes. Assim, en quan to a pai sa gem evo luí -

da or ga ni ca men te traz em si uma ma triz saue ria na mui to for te, atra vés da pers -

pec ti va evo lu cio nis ta e his to ri cis ta, dan do ên fa se na for ma co mo o ho mem

cons truiu de ter mi na da pai sa gem ao lon go do tem po, a pai sa gem as so cia ti va

par te de uma ma triz que va lo ri za em pri mei ro lu gar as as so ciações cul tu rais

fei tas em tor no de de ter mi na da pai sa gem, abor da gem que, na geo gra fia cul tu -

ral, pas sou a ser va lo ri za da a par tir de seu mo vi men to de re no vação que te ve

iní cio na dé ca da de 1980. Já a ca te go ria cha ma da de pai sa gem cla ra men te de fi -

ni da pa re ce es tar mui to mais li ga da a uma tra dição do pai sa gis mo e da ar qui -

te tu ra da paisagem.

Além de re me ter à dis cus são exis ten te na geo gra fia, na área de pre ser vação

cul tu ral, a uti li zação da qua li fi cação cul tu ral à pai sa gem po de tam bém ser uma

boa es tra té gia pa ra di fe ren ciação de ou tras abor da gens li ga das à pai sa gem, co -

mo aque las que tra tam a ca te go ria a par tir da idéia de pa no ra ma, co mo vi mos,

mui to uti li za da nos pri mei ros anos de ação do IPHAN. No en tan to, de ve ser

res sal ta do que, co mo es ta be le ci do pe los geó gra fos ale mães do sé cu lo XIX e

man ti do pe la tra dição da geo gra fia cul tu ral des de en tão, pai sa gem cul tu ral é

qual quer pai sa gem al te ra da pe lo ho mem. Transformação es sa que po de se dar

em di fe ren tes ní veis, até mes mo da for ma co mo que rem aque les que tra ba lham

com a fe no me no lo gia da pai sa gem, rea li za da ape nas ao ní vel men tal, na apro -

priação emo cio nal de uma pai sa gem na tu ral. A gran de ta re fa que ca be àque les

que tra ba lham com a pro teção do pa tri mô nio cul tu ral é a de iden ti fi car quais

pai sa gens cul tu rais de vam ser ob je to de atri buição de va lor e de pre ser vação a

par tir de quais critérios. 

Além da ques tão da iden ti fi cação e pa tri mo nia li zação das pai sa gens cul tu -

rais, um ou tro pro ble ma que tem que ser re sol vi do pe la Instituição é quan to às
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es tra té gias que de vem ser ado ta das pa ra a sua pre ser vação. Apesar de a le gis -

lação per mi tir a ins crição de pai sa gens no Livro do Tombo ade qua do, é ne ces -

sá rio ain da que se dis cu ta a va li da de do ins tru men to do tom ba men to apli ca do

a uma gran de área co mo aque la que, qua se sem pre, abar ca uma pai sa gem cul -

tu ral. Da mes ma for ma, de ve-se pro ble ma ti zar a ação do Registro do Patri -

mônio Imaterial em re lação às pai sa gens. A dis cus são so bre a pai sa gem cul tu -

ral co mo ins tru men to de re co nhe ci men to e ges tão do pa tri mô nio cul tu ral bra -

si lei ro que ora se in ten si fi ca, tor na es te um mo men to apro pria do pa ra se pen -

sar ações con jun tas da Instituição, va lo ri zan do exa ta men te o as pec to in te gra -

dor e ho lís ti co das abor da gens a par tir da pai sa gem cultural.

Todas es sas são dis cus sões que pre ci sam ser le van ta das ca so se quei ra ex plo -

rar a ca te go ria de pai sa gem cul tu ral na iden ti fi cação e pro teção do pa tri mô nio

cul tu ral bra si lei ro em to da a sua po ten cia li da de. Uma coi sa, no en tan to, é cer -

ta: to das es sas dú vi das não nos de vem im pe dir de ini ciar o tra ba lho de re co -

nhe ci men to e atri buição de va lor de pai sa gens cul tu rais no Brasil. É na prá ti ca

e nas ações do dia-a-dia que a via bi li da de de de ter mi na das es tra té gias po de ser

de mons tra da com mais ên fa se. É nos pro ble mas e na dis cus são en tre as pes soas

en vol vi das nes sa prá ti ca que o te ma vem ga nhan do cor po den tro das ins ti -

tuições da pre ser vação cul tu ral no país. Isto, no en tan to, não nos per mi te que

per ca mos de vis ta o em ba sa men to teórico. 

A ca te go ria de pai sa gem cul tu ral apli ca da à pre ser vação do pa tri mô nio no

Brasil ain da co lo ca mui tas dú vi das e aven ta mui tas pos si bi li da des de uso.

Trata-se de um ca mi nho a ser tri lha do, ain da pou co ex plo ra do. E é ai que re si -

de a ri que za da abor da gem da pai sa gem cul tu ral no pro ces so de re no vação dos

tra ba lhos so bre o pa tri mô nio cul tu ral nes se co meço do sé cu lo XXI. Por tu do

is so, con cla ma mos a to dos os in te res sa dos no as sun to que se de bru cem so bre

o te ma e con tri buam pa ra no vos olha res so bre o pa tri mô nio cul tu ral brasileiro.
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Anexo I

Breve Cronologia da Paisagem na Geografia
(Segunda me ta de do sé cu lo XIX e sé cu lo XX)

Ano Evento

1847 Alexander von Humboldt (1769-1859) pu bli ca o pri mei ro vo lu me  
de Cosmos, seu li vro mais co nhe ci do. Mesmo an tes da 
ins ti tu cio na li zação da dis ci pli na geo grá fi ca, é con si de ra do por 
mui tos co mo um dos fun da do res dos es tu dos de pai sa gem a par tir 
de uma pers pec ti va na tu ra lis ta.

Final do Otto Shulluter (1872-1959) criou os ter mos “geo gra fia cul tu ral”,
Século XIX “pai sa gem na tu ral” e “pai sa gem cul tu ral”, crian do a mor fo lo gia da
e iní cio do pai sa gem cul tu ral e ado tan do uma pers pec ti va oriun da da
sé cu lo XX geo mor fo lo gia (o es tu do das for mas da ter ra).

Siegfried Passarge (1866-1958) de sen vol ve o es tu do da 
pai sa gem. Criou uma hie rar quia das pai sa gens culturais.

1903 Paul Vidal de la Blache (1845-1918) pu bli ca o Tableau de la 
géo gra phie de la France, obra que se ria en ca ra da co mo o mo de lo da 
es co la de geo gra fia re gio nal fran ce sa. Na sua obra são mais for tes 
os con cei tos de re gião e de meio. No en tan to, ao va lo ri zar as mar cas 
im pres sas no es paço pe la re lação en tre ho mem e na tu re za pro vo ca 
uma re fle xão so bre a cons trução da pai sa gem.

1925 Carl Ortwin Sauer (1889-1975) pu bli ca “The Morphology of 
Landscape” no Annals of the Association of American Geographers, 
o pe rió di co mais im por tan te da co mu ni da de geo grá fi ca nor te 
ame ri ca na, e cria um con teú do pro gra má ti co pa ra a geo gra fia, ten do 
a pai sa gem co mo o con cei to sín te se da dis ci pli na e no mé to do 
mor fo ló gi co co mo a for ma de abor dá-la. Seus tra ba lhos e sua
in fluên cia fun dam uma Escola na geo gra fia co nhe ci da co mo Escola 
de Berkeley. 

1939 Richard Hartshorne (1899-1992), um dos geó gra fos mais in fluen tes 
do sé cu lo XX, pu bli ca The na tu re of geo graphy. Ele es ta be le ce co mo 
ob je to prin ci pal da geo gra fia a di fe ren ciação de áreas. Nega a
pai sa gem co mo um con cei to cien tí fi co. Apesar dis so, a Escola de 

Berkeley per ma ne ce atuan te.
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Ano Evento

1952 Eric Dardel (1899-1967) pu bli ca L’Homme et la Terre. Fortemente 
in fluen cia do pe la fe no me no lo gia, es ta va in te res sa do na ex pe riên cia 
dos ho mens em re lação ao mun do em que vi vem. Foi em gran de
par te ig no ra do no seu tem po e re des co ber to pos te rior men te por 
aque les que se in te res sa ram pe la in ter pre tação dos sen ti dos das
pai sa gens na geo gra fia pa ra os gru pos que as vi ven ciam. 

Fim da Um gru po de au to res, pro cu ran do rom per com o po si ti vis mo na
dé ca da de geo gra fia e in cor po rar a sub je ti vi da de na pes qui sa geo grá fi ca cria
1960 uma no va cor ren te e que pas sa a ser cha ma da de Humanistic 

Geography, ou Geografia Humanista. Dentre eles tem des ta que o 
chi nês ra di ca do nos Estados Unidos Yu-Fu Tuan, dan do mais va lor 
ao con cei to de lu gar.

1969 David Harvey, ou tro dos geó gra fos mais im por tan tes do sé cu lo XX, 
ain da ho je atuan te, pu bli ca Explanation in geo graphy. O li vro re fle te o 
mo men to em que a cor ren te que fi ca ria co nhe ci da co mo Geografia 
teo ré ti co-quan ti ta ti va ga nha va es paço. Essa cor ren te via na uti li zação
da lin gua gem ma te má ti ca e no es ta be le ci men to de mo de los a 
lin gua gem uni ver sal das ciên cias. Valorizava o con cei to de es paço. 
A Escola de Berkeley per ma ne ce co mo um ni cho de re sis tên cia à 
pre do mi nân cia des sa cor ren te.

1973 David Harvey pu bli ca no vo li vro apoia do nu ma no va cor ren te de 
pen sa men to. Social Justice and the City in fluen ciou mui tos dos 
geó gra fos da es co la quan ti ta ti va a trans for ma rem sua orien tação. 
Aparecia a en tão cha ma da Geografia crí ti ca, ou sim ples men te 
Geografia mar xis ta, no me que re ve la a orien tação teó ri ca do mi nan te 
a par tir de en tão. Para eles, são os con cei tos de es paço e de 
ter ri tó rio que são ti dos co mo os mais im por tan tes.

1980 James Duncan pu bli ca “The Super or ga nic in American Cultural 
Geography” no mes mo pe rió di co em que Sauer ha via pu bli ca do 
“The Morphology of Landscape”, te cen do for tes crí ti cas à con cepção 
de cul tu ra ado ta da por Sauer e sua Escola. Junto com ou tros au to res, 
co mo Dennis Cosgrove e Peter Jackson criam aqui lo que cha mam 
de New Cultural Geography, ou Nova Geografia Cultural pa ra se 
di fe ren cia rem dos tra ba lhos da Escola de Berkeley, a quem cha mam 
de Geografia Cultural Tradicional.



Ano Evento

1984 Denis Cosgrove pu bli ca “Social Formation and Symbolic Landscape” 
no qual ex plo ra a sim bo lo gia da pai sa gem atra vés de uma pers pec ti va
for te men te an co ra da no ma te ria lis mo his tó ri co. 

1987 Denis Cosgrove e Peter Jackon pu bli cam “New Direction in Cultural 
Geography” no qual apon tam os no vos ca mi nhos pa ra a geo gra fia 
Cultural an co ra da na in ter pre tação das pai sa gens. Valorizam a 
abor da gem da pai sa gem co mo um tex to e co mo tea tro. Valorizam 
tam bém a abor da gem dos his to ria do res da ar te so bre a ico no gra fia 
da pai sa gem co mo o me lhor mé to do de in ter pre tação de ima gens
já de sen vol vi do.

1989 David Harvey pu bli ca The Condition of post mo der nity, re fle tin do o 
mo men to em que teo rias pós-mo der nas co meçam a ser dis cu ti das 
com mais força den tro da geo gra fia. A mul ti pli ci da de de en fo ques 
con fe re maior vi si bi li da de àque les que tra ba lham com a pai sa gem.

1990 James Duncan pu bli ca “The City as Text”, ou “A ci da de co mo tex to”. 
Baseado nos seus es tu dos so bre o Sri Lanka, ado ta a idéia de que a 
pai sa gem de ve ser li da co mo um tex to, sen do co mo tal, pas sí vel de 
múl ti plas in ter pre tações.

1992 Criação do pe rió di co Géographie et Cultures, im por tan te veí cu lo em 
fran cês das no vas abor da gens so bre cul tu ra e geo gra fia.

1994 Criação do pe rió di co Ecumene, veí cu lo de di fu são em in glês de 
tra ba lhos da geo gra fia cul tu ral re no va da.

1995 Criação do pe rió di co Espaço e Cultura, preo cu pa do com a tra dução 
de tex tos clás si cos da geo gra fia cul tu ral, bem co mo na di fu são dos 
tra ba lhos de geo gra fia cul tu ral rea li za dos no Brasil e no exterior.
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Anexo II

Bens ins cri tos co mo Paisagem Cultural na 
Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO até 2006

País Bem ins cri to A no de ins crição

A fe ga nis tão Pai sa gem cul tu ral e ves tí gios 2003
ar queo ló gi cos do va le de Bamiyan

África do Sul Paisagem Cultural de Mapungubwe 2003

Alemanha Jardins de Dessau-Wörlitz 2000

Vale do Elba em Dresdem 2004

Vale do Alto Reno 2002

Andorra Vale do Madriu-Perafita-Claror 2004

Argentina Quebrada de Humahuaca 2003

Austrália Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta 1987

Áustria Paisagem Cultural de Hallstatt-Dachstein/ 1997
Salzkammergut

Paisagem Cultural de Wachau 2000

Cazaquistão Petroglifos da pai sa gem 2004
ar queo ló gi ca de Tamgaly

Chile Cidade mi nei ra de Sewell 2006

Cuba Paisagem ar queo ló gi ca das pri mei ras 2000
plan tações de ca fé do su des te de Cuba

Vale de Viñales 1999

Espanha Paisagem Cultural de Aranjuez 2001

Filipinas Terraços de ar roz das cor di lhei ras fi li pi nas 1995

França Jurisdição de Saint-Emilion 1999

Vale do Loire en tre Sully-sur-Loire e Chalonnes 2000

Hungria Parque Nacional de Hotobágy-Puszta 1999

Paisagem Cultural Histórica 2002
da re gião vi ní co la de Tokaj
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País Bem ins cri to A no de ins crição

Índia Abrigo so bre ro cha de Bhimbetka 2003

Iran Bam e sua Paisagem Cultural 2004

Islândia Parque Nacional de Ping vel lir 2004

Itália Sacri Monti do Piemonte e Lombardia 2003

Costa Amalfitana 1997

Parque Nacional de Cilento e de Vallo Diano 1998

Portovenere, Cinque Terres e ilhas 1997

Vale do Orcia 2004

Israel Rota do Incenso – 2005
ci da des do de ser to de Néguev

Japão Sítios sa gra dos e ca mi nhos de 2004
pe re gri na gem nos Montes Kii

Líbano Quadi Oadisha ou Vale san to e floresta 1998
de ce dros de Deua (Horsh Arz el-Rab)

Madagascar Colina Real de Ambohimanga 2001

México Paisagem do Agave e an ti gas 2005
ins ta lações in dus triais de Tequila

Mongólia Paisagem Cultural do va le do Orkhon 2004

Nigéria Paisagem Cultural de Sukur 1999

Floresta Sagrada de Osun-Oshogbo 2005

Noruega Vegaøyan –Arquipélago de Veja 2004

Nova Zelândia Parque Nacional de Tongariro 1990

Filipinas Arrozais em ter raços das 1995
cor di lhei ras das Filipinas

Polônia Kalwaria Zebrzydowska: 1999
con jun to ar qui te tu ral ma nei ris ta e 

pai sa gem e par que de pe re gri na gem

Portugal Paisagem Cultural de Sintra 1995

Paisagem vi ní co la da ilha do Pico 2004

Região vi ní co la do Alto-Douro 2001



País Bem ins cri to A no de ins crição

República Vat Phou e os an ti gos 2001
Democrática as sen ta men tos as so cia dos
Popular de Lao à pai sa gem cul tu ral de Champassak

República Tcheca Paisagem Cultural de Lednice-Valtice 1996

Reino Unido Ilha de St. Kilda 2005

Jardins bo tâ ni cos reais de Kew 2003

Paisagem in dus trial de Blaenavon 2000

Paisagem mi nei ra da Cornualha 2006
e de West Devon

Suécia Paisagem Agrícola do Sul de Öland 2000

Togo Koutammakou 2004

Zimbábue Montes Matobo 2003

Alemanha/Polônia Parque de Muskau 2004

Áustria/Hungria Paisagem Cultural de Fertö/ 2001
Neusiedlersee

Rússia/Lituânia Istmo de Courlande 2000

França/Espanha Pirineus – Monte Perdido 1997

Fonte: http://whc.unesco.org/fr/paysageculturel/e http://www.icomos.org/landscapes/ listedupatrimoine.htm
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Anexo III

Os ca mi nhos ins ti tu cio nais pa ra a criação 
da Convenção Européia da Paisagem

As dis cus sões pa ra a criação da uma con venção so bre a pai sa gem na Europa ti -

ve ram iní cio em 1994, quan do, al guns me ses an tes da 1ª Sessão Ple nária do

Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa, a an ti ga

Conferência per ma nen te dos po de res lo cais e re gio nais ado tou a Reso lução

256 (1994) so bre a 3ª Conferência das re giões me di ter râ neas. Nesse tex to, a an -

ti ga Conferência per ma nen te con vi da o Congresso, co mo ór gão que a su ce deu,

a ela bo rar, so bre a ba se da car ta da pai sa gem me di ter râ nea – ado ta da em

Sevilha, uma Convenção so bre a ges tão e pro teção da pai sa gem na tu ral e cul -

tu ral em to da a Europa.

Um ano de pois, a Agência Européia do Meio Ambiente pu bli cou o re la tó rio

“L’environnement de l’Eu ro pe” no qual con sa gra o ca pí tu lo 8 à ques tão da pai -

sa gem e ex pri me, co mo uma de suas con clu sões, o de se jo de que o Conselho da

Europa ela bo re uma con venção eu ro péia da pai sa gem ru ral. Em 1995 a União

Mundial pe la Natureza (UICN) pu bli cou o do cu men to “Des Parcs pour la vie:

des ac tions pour les ai res pro té gées d’Eu ro pe”, com o apoio de di fe ren tes agên -

cias am bien tais dos paí ses eu ro peus. O tex to pre co ni za o es ta be le ci men to de

uma Convenção Internacional so bre a pro teção das pai sa gens ru rais na Europa.

A par tir des sas re co men dações e de uma de man da so cial cres cen te, o Con -

gresso de ci diu ela bo rar um pro je to de Convenção eu ro péia da pai sa gem em

vis ta de sua adoção pe lo Comitê dos Ministros do Conselho da Europa. A fim

de ela bo rar es se pro je to, em se tem bro de 1994, o Congresso criou um gru po de

tra ba lho ad hoc. Em no vem bro des se mes mo ano te ve lu gar a pri mei ra reu nião

des se gru po, com pos to por mem bros da Câmara dos po de res lo cais e da Câ -

mara das re giões do Congresso. Como apli cação do prin cí pio da con sul ta e da

par ti ci pação, mui tas ins ti tuições e pro gra mas in ter na cio nais, na cio nais e re gio -

nais fo ram con vi da das a par ti ci par dos tra ba lhos des se gru po de tra ba lho. Em

ra zão da com ple xi da de cien tí fi ca do te ma e da di ver si da de das abor da gens ju -

rí di cas na cio nais, o gru po de tra ba lho ela bo rou, co mo do cu men to pre pa ra tó -

rio, uma ver são com ple ta do pro je to de Convenção em ter mos não ju rí di cos e

um es tu do de di rei to eu ro peu com pa ra do da pai sa gem. Esse es tu do foi ela bo -
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ra do a fim de co nhe cer as con dições ju rí di cas e prá ti cas re la ti vas à pro teção, à

ges tão e ao ge ren cia men to da pai sa gem nos Estados mem bros do Conselho da

Europa. Por ou tro la do, du ran te es ses tra ba lhos, o gru po de tra ba lho fez cons -

tan te men te re fe rên cias aos tex tos ju rí di cos já exis ten tes ao ní vel in ter na cio nal

nes se do mí nio. Entre es ses tex tos fi gu ram a Convenção pa ra a sal va guar da do

pa tri mô nio ar qui te tô ni co da Europa, a Convenção re la ti va à con ser vação da

vi da sel va gem e do meio na tu ral na Europa, a Convenção eu ro péia pa ra a pro -

teção do pa tri mô nio ar queo ló gi co, a Recomendação 95 (9) do Comitê dos

Ministros re la ti va à Conservação dos sí tios cul tu rais in te gra da às po lí ti cas de

pai sa gem, a Recomendação (79) 9 do Comitê dos Ministros con cer nen te à fi -

cha de iden ti fi cação e de ava liação das pai sa gens na tu rais em vis ta de sua pro -

teção, a Carta da pai sa gem me di ter râ nea, o Regulamento das Comunidades

eu ro péias con cer nen tes aos mé to dos de pro dução agrí co la com pa tí veis com as

exi gên cias do am bien te e a ma nu tenção do es paço na tu ral, a di re ti va das co -

mu ni da des eu ro péias con cer nen te à con ser vação dos ha bi tats na tu rais, bem

co mo da fau na e da flo ra sel va gens, a di re ti va das co mu ni da des eu ro péias con -

cer nen tes à ava liação do im pac to so bre o am bien te, bem co mo ou tros tex tos

im por tan tes de di rei to na cio nais, co mu ni tá rio e internacional.

Dadas as exi gên cias da de mo cra cia, bem co mo a es pe ci fi ci da de, a po li va lên -

cia e a va rie da de dos va lo res e in te res ses pai sa gís ti cos a le var em con ta, no âm -

bi to de seu pro gra ma de con sul ta so bre o pro je to da Convenção, o gru po de

tra ba lho or ga ni zou em Estrasburgo duas au dições es pe cí fi cas. A pri mei ra, di -

ri gi da aos or ga nis mos cien tí fi cos na cio nais e re gio nais pri va dos e pú bli cos e às

or ga ni zações não go ver na men tais eu ro péias in te res sa das, ocor reu en tre 8 e 9

de no vem bro de 1995; a se gun da, ocor ri da em 24 de março de 1997, es ta va des -

ti na da aos or ga nis mos in ter na cio nais e às au to ri da des re gio nais eu ro péias. Em

se gui da a es sas au dições, na oca sião da 4ª Sessão ple ná ria em Estrasburgo, en -

tre 3 e 5 de ju nho de 1997, o Congresso ado tou o an te pro je to de Convenção

eu ro péia da pai sa gem no âm bi to da re so lução 53 (1997). O pro je to de Conven -

ção ex pres so em uma lin gua gem não ju rí di ca e o es tu do de di rei to com pa ra do

eu ro peu da pai sa gem, já men cio na dos, fo ram apre sen ta dos co mo ane xos à ex -

po sição de mo ti vos des sa re so lução. Nessa mes ma oca sião, atra vés da Reco -

men dação 31 (1997), o Congresso so li ci tou à Assembléia par la men tar do Con -

selho da Europa que exa mi nas se o an te pro je to da Convenção Européia da

Paisagem con ti do na Resolução 53 (1997), ex pres sas se uma ava liação e, se pos -
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sí vel, de lhe des se apoio. Essa so li ci tação de ava liação e de apoio foi igual men -

te en de reça da pe lo Congresso ao Comitê das re giões da União Européia.

Por ou tro la do, além de re co men dar ao Comitê de Ministros a adoção da

Convenção eu ro péia da pai sa gem, o Congresso de ci diu, ain da atra vés da Reso -

lu ção 53 (1997), con sul tar os re pre sen tan tes dos mi nis té rios na cio nais. Em fun -

ção dis so ele en car re gou o gru po de tra ba lho de or ga ni zar uma con fe rên cia de

con sul ta di re cio na da a es ses re pre sen tan tes, bem co mo às prin ci pais or ga ni -

zações in ter na cio nais e não go ver na men tais tec ni ca men te qua li fi ca das no do -

mí nio da pai sa gem. A con fe rên cia foi rea li za da em Florença en tre 2 e 4 de abril

de 1998. Através de la, o Congresso pô de es ta be le cer um diá lo go cons tru ti vo

com as au to ri da des go ver na men tais dos Estados mem bros do Conselho da Eu -

ropa res pon sá veis pe las ques tões re la ti vas à pai sa gem. Em par ti cu lar, graças a es -

sa tro ca de vi sões aber ta e in for mal en tre, de um la do, os mem bros do gru po de

tra ba lho e os es pe cia lis tas que os as sis ti ram du ran te a pre pa ração do pro je to de

Convenção e, de ou tro la do, os re pre sen tan tes dos mi nis té rios en car re ga dos da

ques tão da pai sa gem, o Congresso po de com preen der as exi gên cias des ses Es -

tados no que tan ge ao es ta be le ci men to de re gras co muns vi san do a pro teção, a

ges tão e o ge ren cia men to de suas pai sa gens pe lo di rei to internacional.

A par tir dos re sul ta dos bas tan te en co ra ja do res da Conferência de Florença

e do pa re cer bas tan te fa vo rá vel das ins ti tuições in ter na cio nais so bre o an te pro -

je to da Convenção, e as pro po sições re ce bi das du ran te as au dições men cio na -

das, o gru po de tra ba lho ela bo rou o pro je to fi nal da Convenção eu ro péia da

pai sa gem, em vis ta de sua adoção pe lo Congresso no âm bi to do pro je to de re -

co men dação apre sen ta do na oca sião da 5ª Sessão ple ná ria (Estrasburgo, 26 a

28 de maio de 1998). Esse pro je to de re co men dação, ado ta do pe lo Congresso

em 27 de maio de 1998 (Recomendação 40, 1998), so li ci tou ao Comitê de Mi -

nis tros do Conselho da Europa que exa mi nas se o pro je to de Convenção eu ro -

péia da pai sa gem em vis ta de sua adoção co mo Convenção do Conselho da

Europa já, se pos sí vel, na oca sião da cam pa nha so bre o pa tri mô nio co mum de -

ci di da pe los che fes de Estado e de go ver no du ran te seu 2º Sommet em Es -

trasburgo em ou tu bro de 1997. A re co men dação men cio na da con vi dou, por

ou tro la do, a Assembléia par la men tar do Conselho da Europa a apoiar o pro -

je to de Convenção da pai sa gem em vis ta de sua adoção pe lo Comitê de Mi -

nistros. Durante a sua 641ª reu nião (15 a 18 de se tem bro de 1998), os de le ga -

dos dos Ministros do Conselho da Europa exa mi na ram a Recomendação 40

(1998) do CPLRE e so li ci ta ram ao Comitê pa ra as ati vi da des do Conselho da
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Europa em ma té ria de di ver si da de bio ló gi ca e pai sa gís ti ca (CO-DBP) e ao

Comitê do pa tri mô nio cul tu ral (CC-PAT) con si de rar a opor tu ni da de e pos si -

bi li da de de ela bo rar sob os aus pí cios do Conselho da Europa um tex to de Con -

venção da pai sa gem, ten do em con ta o pro je to de Convenção eu ro péia da pai -

sa gem do CPLRE fi gu ran do na Recomendação 40 (1998). Esses or ga nis mos

de  ram um pa re cer fa vo rá vel em fe ve rei ro e abril de 1999. Em função dis so, du -

ran te a 676ª reu nião (1º a 2 de ju lho de 1999), o Comitê dos Ministros de ci diu

pe la criação dum Comitê de es pe cia lis tas go ver na men tais en car re ga dos da re -

dação da Convenção eu ro péia da pai sa gem ba sea da no pro je to pre pa ra do pe lo

Congresso. Em par ti cu lar, o Comitê de Ministros re co men dou ao Comitê de

es pe cia lis tas que des se uma atenção par ti cu lar aos ar ti gos con cer nen tes ao ór -

gão en car re ga do de co lo car em exe cução da Convenção e a iden ti fi cação das

pai sa gens de in te res se eu ro peu. O comitê de es pe cia lis tas se reu niu três ve zes

(em se tem bro e no vem bro de 1999 e em ja nei ro de 2000) e trans mi tiu um no -

vo pro je to de Convenção ao CC-PAT e ao CO-DBP em ja nei ro de 2000. Esses

dois co mi tês exa mi na ram con jun ta men te o tex to em 10 de março de 2000 e

de ci di ram de sub me tê-lo ao exa me do Comitê dos Ministros, acom pa nha do

do re la tó rio da reu nião, em vis ta de sua even tual adoção e aber to à as si na tu ra.

A pa rir dos tex tos exis ten tes no re la tó rio e dos pa re ce res da Assembléia par la -

men tar e do Congresso dos po de res lo cais e re gio nais da Europa, o se cre tá rio

ge ral do Conselho da Europa sub me teu um pro je to de Convenção ao Comitê

de Ministros pa ra a adoção. O Comitê de Ministros ado tou o tex to da Con -

venção em 19 de ju lho de 2000 e fi xou co mo da ta pa ra a sua as si na tu ra 20 de

ou tu bro de 2000.

Adaptado de: http://con ven tions.coe.int/Treaty/fr/Reports/Html/176.htm
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Anexo IV

Convenção Européia da Paisagem – 
paí ses sig na tá rios e ratificações

Estados Assinatura Ratificação Entrada em vi go r

Al bâ nia - - -

Alemanha - - -

Andorra - - -

Armênia 14/5/2003 23/3/2004 1/7/2004

Áustria - - -

Azerbaijão 22/10/2003 - -

Bélgica 20/10/2000 28/10/2004 1/2/2005

Bósnia-Herzegovina - - -

Bulgária 20/10/2000 24/11/2004 1/3/2005

Chipre 21/11/2001 - -

Croácia 20/10/2000 15/1/2003 1/3/2004

Dinamarca 20/10/2000 20/3/2003 1/3/2004

Espanha 20/10/2000 - -

Estônia - - -

Finlândia 20/10/2000 16/12/2005 1/4/2006

França 20/10/2000 - -

Geórgia - - -

Grécia 13/12/2000 - -

Hungria 28/9/2005 - -

Irlanda 22/3/2002 22/3/2002 1/3/2004

Islândia - - -

Itália 20/10/2000 - -

Letônia - - -
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Estados Assinatura Ratificação Entrada em vi go r

Macedônia 15/1/2003 18/11/2003 1/3/2004

Liechtenstein - - -

Lituânia 20/10/2000 13/11/2002 1/3/2004

Luxemburgo 20/10/2000 - -

Malta 20/10/2000 - -

Moldávia 20/10/2000 14/3/2002 1/3/2004

Mônaco - - -

Noruega 20/10/2000 23/10/2001 1/3/2004

Holanda 27/7/2005 27/7/2005 1/11/2005

Polônia 21/12/2001 27/9/2004 1/1/2005

Portugal 20/10/2000 29/3/2005 1/7/2005

República Tcheca 28/11/2002 3/6/2004 1/10/2004

România 20/10/2000 7/11/2002 1/3/2004

Reino Unido - - -

Rússia - - -

San Marino 20/10/2000 26/11/2003 1/3/2004

Sérvia e Montenegro - - -

Eslováquia 30/5/2005 9/8/2005 1/12/2005

Eslovênia 7/3/2001 25/9/2003 1/3/2004

Suécia 22/2/2001 - -

Suíça 20/10/2000 - -

Turquia 20/10/2000 13/10/2003 1/3/2004

Ucrânia 17/6/2004 - -

Fonte: http://con ven tions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=176&CM=2&DF=12/01/2006&CL=FRE

aces sa do em 12/01/2006.



Anexo V

Bens Inscritos no Livro do Tombo 
Arqueológico Etnográfico e Paisagístico até 2006 
(em ordem de inscrição)
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Nome do Bem Inscrito

Museu de Magia Negra

Jardim Botânico (Especificamente O Portão da Antiga Fábrica de Pólvora e o pórtico
da antiga Academia Imperial de Belas Artes;

Ilha da Boa Viagem, acervo arquitetônico e paisagístico

Casa nº 21 da Ladeira do Morro do Valongo

Sambaqui do Pindahy

Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Aldeia de Carapicuíba

Coleção Arqueológica e Etnográfica do Museu Paraense Emílio Goeldi

Jardim do Hospital São João de Deus

Peças de Arqueologia Existentes no Museu da Escola Normal Justiniano de Serra

Coleção etnográfica, arqueológica, histórica e artística do 
Museu Coronel David Carneiro

Cidade de Congonhas do Campo

Coleção etnográfica, arqueológica, histórica e artística do Museu Paranaense

Coleção Arqueológica Balbino de Freitas de Conchais do Litoral Sul 
(No Museu Nacional)

Sambaqui situado acerca de 1 km da Barra do Rio Itapitangui

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Colégio do Caraça
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Outras Estado Município Número do Número de 
Denominações Processo Inscrição

Museu da Polícia RJ Rio de Janeiro 0035-T-38 001
Civil: acervo

RJ Rio de Janeiro 0157-T-38 002

RJ Niterói 0164-T-38 003

RJ Rio de Janeiro 0010-T-38 004

MA São Luís 0211-T-39 006

SP Carapicuíba 0218-T-39 007

PA Belém 0135-T-38 008

BA Cachoeira 0202-T-39 009

CE Fortaleza 0078-T-38 010

PR Curitiba 0040-T-38 011

Congonhas do Campo, MG Congonhas 0238-T-41 012 
MG: conjunto 
arquitetônico e 
urbanístico

PR Curitiba 0140-T-38 013

RJ Rio de Janeiro 0077-T-38 014

SP Cananéia 0525-T-55 015

Caraça: conjunto MG Catas Altas 0407-T-49 015-A
arquitetônico e 
paisagístico
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Nome do Bem Inscrito

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Santuário de Nossa Senhora da Piedade

Conjunto arquitetônico e paisagístico da cidade de Parati e, separadamente, 
o edifício da Santa Casa

Conjunto Paisagístico e Urbanístico da Cidade de Vassouras, Demarcado no
Processo, Constituído de Construções Públicas e Particulares, Incluindo Calçamento
e Arborização

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico... Trechos da Av. Otávio Mangabeira,
Conceição da Praia, Dique compreendendo os Conjuntos Urbanísticos e Vales
Florestais...mares e Penha, Penha, Praça Ana ...

Casa na Av. Getúlio Vargas s/nº conhecida como Sobradão

Conjunto Paisagístico do Cemitério de N. Sra. da Soledade

Conjunto paisagístico do pico e da parte mais alcantilada da Serra do Curral.

Lapa da Cerca Grande

Gruta de Mangabeira

Cemitério Protestante

Conjunto urbano-paisagístico; Avenida Koeller - Conjunto urbano-paisagístico

Conjunto das Ruas Carneiro de Campos Sodré e Travessa Aquino Gaspar

Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Praça Frei Caetano Brandão,
Ex-largo da Sé ; Largo da Sé (Antigo) (Belém, PA)

Antiga Rua Direita, Rua Dom Pedro II, incluindo o conjunto arquitetônico e
urbanístico do referido logradouro.

Área sita na Rua Marechal Deodoro, 365

Área do Passeio Público Antiga Praça dos Mártires, Inclusive... ; Praça dos Mártires
(Antiga) (Fortaleza, CE)

Área do Parque do Flamengo tal como; Aterro do Flamengo

Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico Constituído pela Cidade 
de São Cristóvão
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Outras Estado Município Número do Número de 
Denominações Processo Inscrição

Serra e Santuário de MG Caeté 0526-T-55 016
Nossa Senhora da 
Piedade; Serra da 
Piedade

RJ Parati 0563-T-57 017

RJ Vassouras 0566-T-57 018

BA Salvador 0464-T-52 019 a 027

Casa na Avenida MG Minas Novas 0597-T-59 028
Getúlio Vargas; 
Sobradão do Foro

PA Belém 0376-T-48 029

MG Belo Horizonte 0591-T-58 029-A

MG Matozinhos 0491-T-53 030

BA Ituaçu 0606-T-60 032-A

SC Joinville 0659-T-62 033

RJ Petrópolis 0662-T-62 034

BA Salvador 0684-T-62 034-A

Largo da Sé: conjunto PA Belém 0739-T-64 035
arquitetônico, 
urbanístico e 
paisagístico

Rua Direita: conjunto MG Sabará 0485-T-53 036
arquitetônico e 
urbanístico

SC Joinville 0754-T-65 037

Praça dos Mártires CE Fortaleza 0744-T-64 038

Parque do Flamengo RJ Rio de Janeiro 0748-T-64 039

SE São Cristóvão 0785-T 040
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Nome do Bem Inscrito

Conjunto Paisagístico de Cabo Frio

Parque Nacional da Tijuca e Florestas de proteção acima das cotas de oitenta 
e cem metros.

Palácio de Cristal e a Praça da Confluência em que ele se acha situado.

Acervo arquitetônico e urbanístico da cidade de Olinda, na área delimitada no
Processo nº 674-T-62.

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade Alta de Porto Seguro

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Vila de São Miguel compreendido...

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Localidade de Mambucaba

Fazenda Santa Eufrásia com seus bosques e acervo móvel

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de Cachoeira; Monumento Nacional
(Cachoeira, BA)

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça Getúlio Vargas

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de Igarassu

Morro do Pão de Açúcar

Morro da Urca

Morro da Babilônia

Penhasco do Corcovado

Penhasco dos Dois Irmãos

Penhasco da Pedra da Gávea

Morro Cara de Cão

Conjunto arquitetônico da Praça da Matriz e o prédio do Museu de Arte e História;
prédio do Museu Municipal de Arte e História

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de Lençóis

Conjunto Arquitetônico do antigo Horto Florestal

Município de Porto Seguro em especial o Monte Pascoal; Monte Pascoal (Porto
Seguro, BA)

Município de Parati, convertido em Monumento Nacional pelo Decreto nº 58.077, 
de 24 de março de 1966



Outras Estado Município Número do Número de 
Denominações Processo Inscrição

RJ Cabo Frio 0757-T-65 041

Floresta da Tijuca RJ Rio de Janeiro 0762-T-65 042

Praça Koblenz RJ Petrópolis 0612-T-60 043

PE Olinda 0674-T-62 044

BA Porto Seguro 0800-T-68 045

SC Biguaçu 0810-T-68 046

RJ Angra dos Reis 0816-T-69 047

RJ Vassouras 0789-T-67 048

BA Cachoeira 0843-T-71 049

RJ Nova Friburgo 0833-T-71 050

PE Igarassu 0359-T-45 051

Morro do Pão RJ Rio de Janeiro 0869-T-73 052
de Açúcar

RJ Rio de Janeiro 0869-T-73 053

RJ Rio de Janeiro 0869-T-73 054

Penhasco do Corcovado RJ Rio de Janeiro 0869-T-73 055

Penhasco dos RJ Rio de Janeiro 0869-T-73 056
Dois Irmãos

Penhasco da RJ Rio de Janeiro 0869-T-73 057
Pedra da Gávea

RJ Rio de Janeiro 0869-T-73 058

MG Nova Era 0880-T-73 059

BA Lençóis 0847-T-71 060

RJ Rio de Janeiro 0633-T-61 061

BA Porto Seguro 0800-T-68 062

RJ Parati 0563-T-57 063
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Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de São Luis

Prédio localizado na Rua Presidente Domiciano, nº 195 e seu respectivo 
parque arborizado

Prédio localizado na Estrada do Açude, nº 764 e respectivos acervos histórico e
artístico; prédio localizado à rua Murtinho Nobre, nº 93, conhecido como “Chácara
do Céu”, e respectivos acervos histórico e artístico

Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Alcantâra

Conjunto de Edificações que compõem o Forte de Coimbra ; Presídio de Nova
Coimbra (Antigo) (Corumbá, MS)

Conjunto arquitetônico e paisagístico “Ver-o-Peso” e áreas adjacentes, Praça 
Pedro II e Boulevard Castilhos França, inclusive o Mercado de Carne e o Mercado
Bolonha de Peixe

Prédios números 2, 6 e 8, formando um conjunto arquitetônico, situados na Praça
Coronel Pedro Osório

Conjunto arquitetônico e urbanístico do Largo do Chafariz, ou Praça Monsenhor
Confúcio, inclusive Chafariz da Boa Morte

Conjunto arquitetônico e urbanístico da Rua João Pessoa, antiga da Fundição

Conjunto arquitetônico e urbanístico (extensão do tombamento) da cidade de Goiás,
compreendendo os seguintes logradouros: rua Dom Cândido; trechos da Praça do
Rosário; rua Bartolomeu Bueno; caminho que leva à Fonte da Carioca; rua Guedes de
Amorim até o largo da Boa Vista; rua Senador Eugênio Jardim; rua da Abadia e
trecho da rua Treze de Maio; rua Passo da Pátria; inclusive a Igreja de Santa Bárbara;
rua Couto Magalhães, esquina com a rua Senador Eugênio Jardim; rua Couto de
Magalhães, trecho que inclui a Igreja de Nossa Senhora do Carmo e trecho entre a
rua Sebastião Fleury Curado e rua Dr Corumbá; rua Sebastião Fleury Curado que
margeia o Rio Vermelho, desde a entrada da cidade até a terceira ponte; praça ao
lado da Igreja de São Francisco de Paula; Praça Castelo Branco e trecho da rua Dr
Corumbá, entre a Praça Castelo Branco até a esquina da rua Couto Magalhães; Rua
Moretti Foggia e Rua Félix Bulhões até a casa nº 9, inclusive.
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MA São Luís 0454-T-51 064

Palacete Bertholdy; RJ Niterói 0899-T-74 065
Casa à Rua Presidente 
Domiciano, 195

RJ Rio de Janeiro 0898-T-74 066

Centro Histórico MA Alcântara 0390-T-48 067
de Alcântara, MA

MS Corumbá 0917-T-74 068

PA Belém 0812-T-69 069

RS Pelotas 0925-T-75 070

Praça Monsenhor GO Goiás 0345-T-42 071
Confúcio: conjunto 
arquitetônico e 
urbanístico; Praça Brasil 
Caiado: conjunto 
arquitetônico 
e urbanístico

Rua João Pessoa: GO Goiás 0345-T-42 072
conjunto arquitetônico 
e urbanístico

GO Goiás 0345-T-42 073
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Gruta do Lago Azul Localizada na Fazenda Anhumas e Gruta de N. Sra. Aparecida
Localizada Na Fazenda Jaraguá; Grutas de Bonito

Conjunto Arquitetônico da Cidade de Rio de Contas

Fortaleza de N. Sra. da Conceição... Da Ilha de Araçatuba; Fortaleza De Araçatuba
(Florianópolis, Sc)

Conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico, inclusive a Igreja Matriz do
Santíssimo Sacramento

Conjunto Urbano formado pela quadra existente entre as ruas da Constituição E...;
Conjunto Urbano formado pelos prédios da Rua Gonçalves Ledo (Rio de Janeiro, Rj)
Quadra entre as Ruas da Constituição e Luís de Camões

Conjunto arquitetônico e paisagístico, especialmente o cemitério, da cidade de Mucugê.

Sítio de Santo Antônio das Alegrias ou do Físico

Conjunto Paisagístico em Santa Cruz Cabrália Especialmente O Ilhéu da Coroa
Vermelha, Orla Marítima e o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade Alta,
que inclui a Igreja Matriz de N. Sra...

Acervo Natural, Paisagístico e Urbanístico e Arquitetônico da Serra do Monte Santo;
Serra Do Monte Santo (Monte Santo, Ba); Santuário de Santa Cruz (Monte Santo,
Ba); Rua Frei Apolônio Toddi...

Conjunto Arquitetônico, Paisagístico e Urbanístico Centro Histórico da 
Cidade de Salvador

Açude do Cedro

Presépio de Pipiripau

Centro Histórico da Cidade de Laguna

Serra da Barriga, parte mais acantilada, conforme descrição constante na Informação
nº123/85, às fls 146 a 148 e do mapa ...

Coleção Arqueológica João Alfredo Rohr, as sim dis tri buí da : as peças de po si ta das 
nas de pen dên cias par ti cu la res do Colégio Catarinense, em Florianópolis - SC; as 
peças em ex po sição no Museu Homem do Sambaqui ( Colégio Catarinense ), em
Florianópolis-SC; as peças em ex po sição no Museu Arquológico e Oceanográfico do
bal neá rio de cam bo riú-SC; e as peças em ex po sição na Academia Nacional da Polícia
Federal, em Brasília-DF. Anotação : O tom ba men to in clui tam bém ou tras peças 
de po si ta das nos lo cais aci ma re fe ri dos, tu do em con for mi da de com a re lação 
cons tan te no se gun do vo lu me do Processo nº 1129-T-84.

Casarão do Chá



Outras Estado Município Número do Número de 
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Grutas de Bonito, MS MS Bonito 0979-T-78 074

BA Rio de Contas 0891-T-73 076

Fortaleza de Araçatuba SC Florianópolis 0943-T-76 077

BA Itaparica 0973-T-78 078

RJ Rio de Janeiro 0986-T-78 079

BA Mucugê 0974-T-78 081

Sítio de Santo Antônio MA São Luís 1017-T-80 082
das Alegrias: ruínas

BA Santa Cruz 1021-T-80 083
Cabrália

Parque Monte BA Monte Santo 1060-T-82 085
Santo, BA

Centro Histórico BA Salvador 1093-T-83 086
de Salvador, BA

CE Quixadá 1082-T-83 087

MG Belo Horizonte 1115-T-84 088

SC Laguna 1122-T-84 089

República AL União dos 1069-T-82 090
dos Palmares Palmares

SC Florianópolis 1129-T-84 091

SP Moji das Cruzes 1124-T-84 092
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Terreiro da Casa Branca cons ti tuí do de uma área de apro xi ma da men te 6.800 m2,
com as edi fi cações, ár vo res e prin ci pais ob je tos sa gra dos, si tua do na Avenida 
Vasco da Gama s/nº, em Salvador/Bahia.

Imóvel si tua do na Rua Santa Cruz, 325; Casa Modernista de Warchavchik Na Vila
Mariana (São Paulo, Sp)

Conjunto ar qui te tô ni co e pai sa gís ti co do Observatório Nacional à Rua General 
Bruce, 586, si tua do em área com cer ca de 40 mil m2, de li mi ta da con for me 
po li go nal des cri ta e cons tan te no Processo Nº 1009-T-79, bem co mo to do o 
acer vo ar ro la do no Anexo 3 do mes mo Processo.

Casa Presser, na Av. Daltro Filho, 929

Escola Rural e Casa do Professor

Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Ouro Preto

Fazenda do Pinhal, si tua da no qui lô me tro 4,5 da Estrada da Broa, com 45 hec ta res 
e 1 acre, in cluin do ve ge tação e ben fei to rias, tais co mo: se de da fa zen da, sen za la, 
tu lha, ter rei ros de ca fé, ca choei ras e po mar mu ra do.

Instalações portuárias situadas nas Ruas dos Barés, Marquês de Santa Cruz, Monteiro 
de Souza, Vivaldo Lima, Taqueirinha, Visconde  Mauá, Praça Oswaldo Cruz e Ilha de 
São Vicente e ainda, as edificações situadas na Avenida Eduardo Ribeiro nº 02 -
Alfândega e Guardamoria -, na Rua Taqueirinha nº 25, escritório central e fachada 
anexa -, na Rua Governador Vitório nº 121 - setor administrativo -, na Rua Monteiro 
de Souza s/nº - setor de operações, antigo prédio do tesouro -, na Rua Vivaldo Lima 
nº 61 - Museu do Porto -, na Rua Marquês de Santa Cruz s/nº - antiga casa de tração
elétrica -, armazéns nºs 3,4,5,10,15,18 e 20, Rod-Way e Bomba de incêndio.

Centro Histórico e Paisagístico da Cidade de São Francisco do Sul

Conjunto Arquitetônico, Paisagístico e Urbanístico da Cidade de Natividade

Vivenda Santo Antônio de Apipucos, Edificações e Sítio Paisagístico ao seu re dor;
Fundação Gilberto Freyre (Recife, Pe)



Outras Estado Município Número do Número de 
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Ilê Axé Iyá Nassô Oká BA Salvador 1067-T-82 093

Casa mo der nis ta à SP São Paulo 1121-T-84 094
Rua Santa Cruz, 325

RJ Rio de Janeiro 1009-T-79 095

Casa à Avenida RS Novo Hamburgo 1113-T-84 096
Daltro Filho, 929; 
Casa Schmitt-Presser

SC Rio dos Cedros 1141-T-85 097

MG Ouro Preto 0070-T-38 098

SP São Carlos 1183-T-85 099

AM Manaus 1192-T-86 100

SC São Francisco 1163-T-85 101
do Sul

TO Natividade 1117-T-84 102

Vivenda Santo PE Recife 1245-T-87 103
Antônio de Apipucos
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Conjunto ar qui te tô ni co e ur ba nís ti co de Antônio Prado, cons ti tuí do pe los se guin tes
imó veis : Avenida Valdomiro Bocchese, 214, 218, 228, 284, 285, 321, 357, 373, 439,
476, 496, 497, 500, 524, 531, 540, 553, 554, 574, 568, 587, 646, 698, 710, 912,
1032, 1061 E 1072 ; Rua Francisco Marcantônio, 5 e 13, 25, 57, 77 e 97 ; Rua Luiza
Bocchese, 38, 54, 68 e 80 ; Rua Cesira Barrueco, 321 ; Rua Oswaldo Hampe, 176 ;
Rua Adylles Ampessan, 54 ; Avenida dos Imigrantes, 137, 163, 235 e 320 ; in te gram,
igual men te, o re fe ri do tom ba men to, os imó veis sem nú me ro si tua dos na Avenida
dos Imigrantes, co nhe ci dos co mo Igreja e Campanário, cu ja pro prie da de é atri buí da 
à Mitra Diocesana de Caxias do Sul, bem co mo aque le cu ja pro prie da de é atri buí da 
a José Eurico Gazziotin e, ain da, o da Travessa Irmão Irineu, cu ja pro prie da de e 
atri buí da a Cláudio Policarpo Bocchese .

Conjunto ar qui te tô ni co, ur ba nís ti co, pai sa gís ti co e his tó ri co

Área cen tral da Praça Quinze de Novembro e ime diações, cu jo pe rí me tro vem a se -
guir des cri to: per cor ren do-se o sen ti do ho rá rio, ini cia no pon to de in ter seção en tre o
ei xo da rua da Assembléia e o pro lon ga men to da li nha da fa cha da pos te rior do pré -
dio nº   101 da Praça XV de Novembro, co nhe ci do co mo an ti go “Convento do
Carmo”, se gue pe lo pro lon ga men to da li nha da fa cha da pos te rior des te pré dio, se -
guin do por es ta até atin gir a in ter seção do pro lon ga men to des ta li nha com o ei xo da
Rua do Carmo, de on de se gue até atin gir o ei xo des te mes mo lo gra dou ro, se guin do
por es te ei xo, até atin gir a in ter seção des te ei xo com o Beco dos Barbeiros in clu si ve,
de on de se gue até atin gir, pe lo seu pro lon ga men to, a in ter seção com o ei xo da Rua
Primeiro de Março, se guin do por es te ei xo, até atin gir, pe lo seu pro lon ga men to com
a li nha ima gi ná ria do pro lon ga men to do ei xo lon gi tu di nal da igre ja da Candelária, de
on de se gue até atin gir a in ter seção des te ei xo com o ei xo da Avenida Alfredo
Agache, de on de se gue até atin gir a in ter seção des te ei xo com o ei xo da Rua da
Assembléia, se guin do por es te ei xo até atin gir a in ter seção des te mes mo ei xo com o
pro lon ga men to da li nha da fa cha da pos te rior do pré dio nº 101 da Praça XV de
Novembro, co nhe ci do co mo an ti go “Convento do Carmo”, pon to ini cial des ta
descrição, con cluin do-se as sim, o pe rí me tro da área tom ba da.

Conjunto ar qui te tô ni co, ur ba nís ti co e pai sa gís ti co da ci da de de Cuiabá

Parque Nacional da Serra da Capivara

Conjunto his tó ri co, ar qui te tô ni co e pai sa gís ti co de Corumbá

Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi . A Área ob je to do re fe ri do
tom ba men to en con tra-se de li mi ta da pe lo quar tei rão for ma do, à fren te, pe la Avenida
Magalhães Barata, à di rei ta, pe la Travessa Nove de Janeiro, aos fun dos, pe la Avenida
Gentil Bittencourt e à es quer da, pe la Avenida Alcindo Caceia.

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de Laranjeiras
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RS Antônio Prado 1248-T-87 104

GO Pi re nó po lis 1181-T-85 105

RJ Rio de Janeiro 1213-T-86 106

MT Cuiabá 1180-T-85 107

PI São Raimundo 1322-T-92 108
Nonato

MS Corumbá 1182-T-85 109

PA Belém 1297-T-89 110

SE Laranjeiras 1288-T-89 111
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Coleção Mário de Andrade do IEB / USP, pro du to de qua tro sub-co leções dis tin tas
as sim ca rac te ri za das: 1) Sub-co leção de Artes Visuais; 2) Sub-co leção de Arte
Religiosa e Popular; 3 ) Sub-co leção da Revolução de 1932; 4 ) Sub-co leção
Bibliográfica e Arquivística .

Conjunto his tó ri co e pai sa gís ti co da ci da de de Penedo

Conjunto ar qui te tô ni co e pai sa gís ti co do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos,
as sim co mo o acer vo mó vel e in te gra do do tem plo re li gio so que o com põe, cu jo pe rí me -
tro es tá as sim des cri to: Inicia-se na Rua do Rosário, afe tan do os lo tes dos dois la dos do
lo gra dou ro, até a in ter seção com a co ta 700, daí con ti nuan do, em li nha re ta, em di reção
oes te, até in ter cep tar a co ta 760; se gue em li nha re ta, na di reção nor te, até en con trar o
Córrego de Santo Antônio de Pirapetinga; des ce pe lo lei to des se cór re go até a pon te da
Rua do Comércio, se guin do, na di reção sul, até en con trar no va men te a Rua do Rosário,
fe chan do as sim a po li go nal de tom ba men to.



Outras Estado Município Número do Número de 
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SP São Paulo 1217-T-87 112

AL Penedo 1201-T-86 113

Santuário de Bom MG Piranga 1223-T-87 114
Jesus do Bacalhau; 
Santuário do Bacalhau; 
Capela do Senhor Bom 
Jesus de Matozinhos
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Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha com área cor res pon den te à po li go nal
de tom ba men to adian te des cri ta e, es pe cial men te as obras cons ti tuí das pe los edi fí cios do
Cassino, atual Museu de Arte de Belo Horizonte, Iate Tênis Clube, Casa do Baile, ca sa que
per ten ceu a Juscelino Kubitschek e an ti ga se de do Golf Club, atual se de da Fundação
Zoobotânica, em Belo Horizonte, MG. Descrição da área de tom ba men to: Inicia-se na con -
fluên cia da Avenida Otacílio Negrão de Lima com a Avenida Coronel Oscar Pascoal, se -
guin do pe la pri mei ra no sen ti do Norte, pas san do pe lo Iate Tênis Clube, Restaurante
Redondo e Casa do Baile. Logo após a Casa do Baile, faz uma alça trian gu lar abraçan do a
Praça Alberto Dalva Simão- pai sa gis mo de Roberto Burle Marx - e re tor na ao lei to da
Avenida Otacílio Negrão de Lima, pró xi mo ao Monumento a Iemanjá, di go Yemanjá, con ti -
nuan do pe lo tre cho da Avenida Pedro I, que mar geia a Lagoa, re tor nan do em se gui da, no -
va men te à Avenida Otacílio Negrão de Lima até a Rua Gandu, em to do o seu pe que no per -
cur so, pros se guin do à Oeste, pe la Rua Ilha Grande até a Rua Garopas, abraçan do o
PIC/Pampulha Iate Clube - obra de Oscar Niemeyer - e re tor nan do por ela até a Avenida
Otacílio Negrão de Lima. Daí pros se guin do em to da a or la da Lagoa até en con trar o por tão
do Jardim Zoológico de Belo Horizonte (ex cluí do), se gue pe lo ei xo do seu ca mi nho in ter no
(ex cluí do) até o pré dio -se de da Fundação Zoobotânica- cons truí do co mo se de do Golf
Club, con tor nan do-o de mo do a in cluí-lo to tal men te. Retorna pe lo ei xo do mes mo ca mi nho
(ex cluí do) até o por tão do Jardim Zoológico (ex cluí do) e a Avenida Otacílio Negrão de
Lima, por on de pros se gue con ti nua men te até o nú me ro qua tro mil cen to e oi ten ta e oi to,
cor res pon den te à Casa de Juscelino Kubitschek, fa zen do uma alça que en vol ve o ter re no
on de se si tua o imó vel. Segue pe la Avenida Otacílio Negrão de Lima, in cor po ran do a Praça
São Francisco de Assis, con ti nuan do até a con fluên cia des ta com a Avenida Coronel Oscar
Pascoal, que coin ci de com o pon to de par ti da. O tom ba men to in clui os jar dins e os bens in -
te gra dos das edi fi cações, e, ain da, os bens mó veis in ven ta ria dos nos au tos do mes mo pro -
ces so, con for me a se guin te lis ta gem: um ta pe te - pas sa dei ra - (395 x106 cm); um ta pe te -
pas sa dei ra - (390x107 cm); um ta pe te re tan gu lar (485x212cm); um ta pe te re tan gu lar
(426x342 cm), to dos de ori gem do orien te; uma ro le ta de cas si no; du zen tas e se ten ta e
seis ca dei ras com de se nho de Le Corbusier, com qua tro per nas ro liças des pon ta das in cli na -
das e abrin do pa ra bai xo mo bi liá rio ori gi nal do Cassino; uma es cul tu ra “Figura Alada” de au -
to ria de José Pedroza; uma es cul tu ra “Nú” de au to ria de Augusto Zamoyski; uma es cul tu ra
“O Abraço” de au to ria de Alfredo Ceschiatti; um pai nel de Azulejos “Paisagem de Ouro
Preto”, de au to ria de Alberto da Veiga Guignard; uma me sa re tan gu lar, com dois pés, sen do
um co lo ca do pa ra le la men te e o ou tro per pen di cu lar men te ao tam po, mo bi liá rio ori gi nal da
Casa do Baile. Os bens mó veis ci ta dos in te gram o acer vo do Museu de Arte de Belo
Horizonte e são de pro prie da de da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Consta ain da,
um Painel (pin tu ra de Cavalete) de au to ria de Cândido Torquato Portinari, que in te gra o
acer vo do Iate Tênis Clube; Situação: Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais;

Conjunto com pos to es pe cial men te pe lo pré dio on de fun cio na o Museu Paulista, 
in clu si ve seus jar dins fron tei ros e os bos ques que o cir cun dam; pe lo mo nu men to 
à Independência e pe la ca sa do Grito; e o Parque da Independência, no qual es tá 
si tua do o re fe ri do con jun to.
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MG Belo Horizonte 1341-T-94 115

SP São Paulo 1348-T-95 116
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Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade da Lapa

Conjunto Arquitetônico e Urbanístico na Cidade de Icó

Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico do Antigo Bairro do Recife

Conjunto Paisagístico do Morro do Pai Inácio

Conjunto Paisagístico da Lagoa Rodrigo de Freitas

Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico na Cidade de Igatu, in clu si ve 
as ruí nas de ha bi tações de pe dra

Conjunto ar qui te tô ni co e ur ba nís ti co da Cidade de Sobral

Terreiro do Axé Opô Afonjá

Estádio Mário Filho, co nhe ci do co mo Estádio Maracanã

Sítio Arqueológico e Paisagístico da Ilha do Campeche

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico na Cidade de Aracati

Conjunto Histórico, Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de Cataguases

Sítio Roberto Burle Marx e sua co leção mu seo ló gi ca e bi blio grá fi ca
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Centro his tó ri co PR Lapa 1309-T-90 117
da Lapa

CE Icó 0968-T-78 118

PE Recife 1168-T-85 119

BA Palmeiras 1356-T-95 120

RJ Rio de Janeiro 0878-T-73 121

Xi que-Xique do Igatu; BA Andaraí 1411-T-98 122
Cidade de Pedras

CE Sobral 1379-T-97 123

Terreiro de Candomblé BA Salvador 1432-T-98 124
do Axé Opô Afonjá; 
Ilê Axé Opô Afonjá

Estádio Mário Filho RJ Rio de Janeiro 1094-T-83 125

SC Florianópolis 1426-T-98 126

CE Aracati 0969-T-78 127

Centro Histórico MG Cataguases 1342-T-94 128
de Cataguases

Ca sa à Estrada da RJ Rio de Janeiro 1131-T-84 129
Barra de Guaratiba, 
2.019; Sítio Santo 
Antônio da Bica

Fonte: Base de da dos do Arquivo Noronha Santos, em 06/03/2006
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