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Apresentação
Com toda a sua exuberância, a Cidade do Rio de Janeiro tem o
reconhecimento de boa parte do mundo. E agora, virou um marco
devido aos seus belos cenários naturais, enriquecidos por obras de parte
da humanidade que tem o dom da criação e de esculpir os mais diversos
ambientes encantadores: nossos arquitetos. A Unesco e União
Internacional de Arquitetos (UIA) concederam a esta, que está entre as
mais famosas cidades do planeta, o título de Primeira Capital Mundial da
Arquitetura.
Inspirados no cenário carioca milhares destes profissionais que
tornam o mundo melhor para se viver debaterão. É no Rio que será
realizado o 27º Congresso Mundial de Arquitetos, o maior encontro
sobre arquitetura, urbanismo, patrimônio e paisagismo. Em um ano
abalado pela pandemia do novo coronavírus, o Congresso foi adiado
para julho de 2021. E o título Rio Capital Mundial da Arquitetura Unesco
UIA estendido para o mesmo período.
A nominação Rio Capital Mundial da Arquitetura celebra os 500 anos
de História da Arquitetura de toda a cidade, com milhares de imóveis
tombados e preservados, e paisagem cultural urbana reconhecida como
Patrimônio da Humanidade. É uma oportunidade para discussões sobre o
futuro que queremos para o Rio de Janeiro e metrópoles mundiais.
Apesar das adversidades de 2020, vamos juntos deixar um legado
imaterial para o mundo e para Copenhagen, a próxima Capital Mundial
da Arquitetura, através do debate sobre os temas urbanos,
oportunidades de aprendizado, do turismo cultural e das práticas
sustentáveis nas cidades, por um futuro melhor para todos os povos.

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
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Introduction
Different from other cities, in Rio the Architect was God. Now it’s time to
celebrate such exuberance and pay a tribute to the city that combines
beautiful natural scenarios. All of them are enriched by works of a part of
humanity that have the gift of sculpting the most diverse and enchanted
environments: our architects. In our beautiful Rio, the sun rises smiling and
sets in tears. Whoever comes here, when has to leave goes alone, because
the soul insists on staying. God certainly took a master’s degree on beauty
in this place. The beach, the sea, the green of the forest and the water
falling in the veil of cascate. Rio is eternal Spring, a more sincere poem. It’s
the sea kissing the Earth. For this and other reasons, Unesco and the
International Union of Architects have awarded Rio, which is among the
most famous cities on the planet, the title of first World Capital of
Architecture. It is Rio’s scenario that will inspire thousands of architects to
make the world a better place to live. It is in Rio that the 27th World
Congress of Architects will be held, the largest meeting on architecture,
urbanism, heritage, and landscaping. In a year shaken by the new
coronavirus pandemic, the Congress was postponed to July 2021. And the
Rio Capital title was extended to the same period. The nomination of Rio as
the World Capital of Architecture is an opportunity to celebrate the 500
years of History of Architecture present throughout the city, with thousands
of buildings listed and preserved, and an urban cultural landscape
recognized as a World Heritage Site. In addition, it is a chance to discuss
the future we want for the City of Rio de Janeiro and other worldwide
metropolises.

Rio de Janeiro City Hall
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Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO.UIA
título de Capital Mundial da Arquitetura, concedido pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura (Unesco) e União Internacional dos Arquitetos (UIA) pela
primeira vez à cidade que sediará o 27º Congresso Mundial de
Arquitetos – UIA 2021 Rio – Todos os Mundos, um só Mundo, Arquitetura
21, trouxe ao Município do Rio e ao Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB),
grande honra e responsabilidade, como entidades corresponsáveis pela
execução do programa.
O plano de trabalho elaborado em 2018, em conjunto com o Comitê
Executivo do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, e o apoio do IAB-DN,
IAB-RJ, CAU BR, CAU RJ, FNA, ABEA, AsBEA, ABAP e ANPARQ1, tem
como principais objetivos a disseminação da cultura arquitetônica, a
promoção de reflexões sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável da Organização das Nações Unidas e o estímulo ao turismo
e ao desenvolvimento da cidade, do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil.
O Rio de Janeiro, assim como outras metrópoles mundiais, apresenta
inúmeros desafios de gestão urbana, servindo como referência para o
principal legado a ser alcançado: o da mudança na abordagem das
autoridades e da sociedade em relação à arquitetura, ao urbanismo e ao
paisagismo para a construção de cidades mais sustentáveis e igualitárias.
Para o desenvolvimento e execução do plano de trabalho foi formada
em maio de 2019 uma estrutura de governança, com o comitê conjunto
UNESCO.UIA, presidido pelo arquiteto francês Dominique Perrault. Sob
este comitê, está o Conselho Rio 2020, presidido pelo prefeito da Cidade
do Rio de Janeiro, com a participação de diversos gestores de órgãos
municipais, representantes de entidades de classe - UIA, IAB, Comitê
Executivo do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, Federação Nacional de Arquitetos FNA, além das áreas de cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro
e do Governo Federal.
O Conselho Rio 2020, de participação honorífica, tem como atribuições
a aprovação da programação geral e a proposição de atividades para
incentivar e dar visibilidade à programação relativa ao Rio Capital Mundial
da Arquitetura UNESCO.UIA.

O
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A coordenação e operacionalização do programa ficou a cargo do
Comitê Organizador, com uma diretoria executiva e três subcomitês
matriciais – de Programação, de Fomento e Comunicação e de
Administração e Logística, formados por representantes de diversos
órgãos municipais, do IAB e do 27º Congresso Mundial de Arquitetos.
As estratégias firmadas em 2019 pelo Comitê Organizador para
alcançar os objetivos propostos no programa foram: o lançamento, em
novembro, de um Edital de Chamamento Público de Projetos Culturais,
com apoio institucional para pessoas físicas e jurídicas, como meio de
fomentar a participação da sociedade civil; a formulação e divulgação
de conteúdos através de uma rede de websites e redes sociais próprios
e de entidades parceiras; além da divulgação do título e das propostas
em diversos fóruns de discussões e canais relacionados a urbanismo,
patrimônio histórico e turismo.
A celebração da cidade como Capital Mundial da Arquitetura foi
oficialmente aberta no Réveillon 2019 – 2020 na Praia de Copacabana,
quando foi feito o anúncio do título para mais de dois milhões de pessoas
ao vivo e outras centenas de milhões através de transmissões de Tv e
internet.
No início do ano, antes que o novo coronavírus se alastrasse no Brasil
e na Cidade do Rio de Janeiro, foi possível a realização de importantes
eventos – exposições, lançamentos de livros, seminários – inscritos no
Edital de Chamamento Público de Projetos Culturais. Em fevereiro,
durante o Carnaval, três escolas de samba do Grupo Especial desfilaram
no Sambódromo com temas relacionados à arquitetura, urbanismo e
direito à moradia, alcançando ampla repercussão mundial.
No mesmo mês, foi realizada uma apresentação dos trabalhos
desenvolvidos e das propostas para todo o ano de celebração do título na
sede da UNESCO, para representantes de seus países membros, com o
objetivo de ampliar propostas internacionais ao longo do ano.
No início de março de 2020, quando a Organização Mundial de
Saúde (OMS) classificou o estado de difusão da doença causada pelo
novo coronavírus como pandemia, já havia mais de 300 projetos
culturais inscritos no Edital de Chamamento Público e a repercussão
do título vinha se ampliando, assim como as parcerias institucionais
para se formar uma grande rede de divulgação e programação
cultural.
Toda essa mobilização precisou ser revista quando, em 13 de março
de 2020, foi reconhecida pelas autoridades a situação de emergência em
1

IAB – DN – Instituto de Arquitetos do Brasil Direção Nacional, IAB-RJ – Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento Rio de Janeiro, CAU BR –
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU RJ – Conselho de Arquitetura e Urbanismo – Rio de Janeiro, FNA – Federação Nacional de Arquitetos,
ABEA – Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, AsBEA – Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, ABAP –
Associação Brasileira de Arquitetura Paisagística, ANPARQ - Associação Nacional de Pesquisadores em Arquitetura
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saúde pública no Estado e no Município do Rio de Janeiro, levando a
população a permanecer em quarentena por longos meses, o
cancelamento de eventos presenciais, voos internacionais e ao
adiamento do 27º Congresso Mundial de Arquitetos para o ano seguinte,
com a previsão de realização de 18 a 22 de julho de 2021. Todos tiveram
que se reinventar, e as prioridades e a atenção de todos voltaram-se para
a luta diária pela cura das inúmeras pessoas contaminadas pelo novo
coronavírus e pela busca de vacinas para atender à demanda universal.
O cotidiano da população mundial passou por transformações
repentinas e extremas, repercutindo no debate sobre o futuro das cidades
pós-pandemia, evocando apostas sobre as mudanças na arquitetura, nos
espaços públicos, na mobilidade, nas densidades urbanas, nas relações
campo-cidade e na revisão total de necessidades e prioridades, tanto no
espaço material, quanto virtual.
A programação do Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO.UIA
também se reinventou. Tendo em vista que a maioria dos eventos
chancelados foram adiados ou cancelados, o foco da mídia voltado
exclusivamente à cobertura do novo coronavírus e a propagação de
debates on-line, foram criados estímulos para que o edital de chamamento
público aberto recebesse novas programações, incluindo webinars e lives.
Reforçou-se também a produção de conteúdo jornalístico exclusivo, ligado
aos grandes temas de 2020 e à nomeação de Rio Capital Mundial da
Arquitetura: arquitetura, pandemia, meio ambiente e sustentabilidade das
cidades, patrimônio histórico e identidade cultural.
Desta forma, através do site bilíngue capitalmundialdaarquitetura.rio,
formou-se uma grande rede de discussão destes temas, com conteúdo
novo, atualizado quase que diariamente, trazendo a colaboração de
professores universitários, estudantes, pesquisadores, profissionais de
escritórios e servidores públicos de todo o Brasil em entrevistas e
depoimentos. Entre março e agosto, os grandes temas se revezaram nas
matérias especiais, concomitantemente com a divulgação de eventos do
Edital de Chamamento Público que passaram a ser realizados de forma
virtual, e das colunas especiais do website.
A partir de julho, o conteúdo do website passou a ser divulgado nas
redes sociais próprias – Facebook, Instagram, Twitter, ampliando o
alcance de leitores.
Em seguida, em parceria com a Multirio, Empresa Municipal de
Multimeios, iniciou-se a veiculação nas redes sociais de um jogo de
cartões relacionado à divulgação de conteúdo educativo sobre o
11

patrimônio histórico da cidade, amplamente visualizado por estudantes
da rede pública municipal de ensino.
Tão rica foi a experiência com o website que decidimos transformar em
ebooks o conteúdo principal produzido, dividido em seis volumes, que
poderão ser baixados separadamente de acordo com cada coluna: O Meu
Rio, Prospectivas, Ações Frente à Pandemia, Práticas Sustentáveis, Olhar
Sobre o Patrimônio e Programação do Rio Capital Mundial da Arquitetura
UNESCO UIA.
Estavam previstos novos temas de matérias especiais vinculados aos
grupos de trabalho da União Internacional de Arquitetos a partir de
setembro, assim como novas colunas para o website, envolvendo
cidades de todo o mundo que sediaram os congressos mundiais de
arquitetos anteriormente. Devido ao período pré-eleitoral, houve a
interrupção da veiculação do website, redes sociais e divulgação da
programação entre 15 de agosto e o fim das eleições municipais.
Junto com o retorno progressivo previsto das atividades presenciais no
Rio de Janeiro, Brasil e no mundo, a partir de dezembro de 2020 se inicia
uma nova fase da programação do Rio Capital Mundial da Arquitetura
UNESCO.UIA até julho de 2021, quando haverá a passagem do título
para Copenhagen, no encerramento do 27º Congresso Mundial de
Arquitetos – UIA 2021 Rio.
Por meio das iniciativas realizadas e previstas para ocorrerem no
primeiro semestre de 2021, pretendemos deixar um legado imaterial, de
uma nova cultura, de respeito às cidades e aos cidadãos, de menor
desigualdade social e de integração. Um legado construído a partir da
soma de experiências e culturas da população. “TODOS OS MUNDOS,
UM SÓ MUNDO. ARQUITETURA 21”.
Valéria Magiano Hazan
Vice-presidente do Conselho Rio 2020 e diretora executiva do Comitê Organizador
Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO UIA
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Rio World Capital of Architecture UNESCO.UIA
he title of World Capital of Architecture, granted by the United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
and the International Union of Architects (UIA) for the first time to the
city that will host the 27th World Congress of Architects UIA 2021
Rio - “All worlds. Just one World, Architecture 21”, brought to the
municipality of Rio and the Institute of Architects of Brazil (IAB) great
honor and responsibility, as entities co-responsible for the execution of the
program.
The work plan prepared in 2018, together with the Executive Committee
of the 27th World Congress of Architects, with the support of IAB-DN, IABRJ, CAU BR, CAU RJ, FNA, ABEA, AsBEA, ABAP, and ANPARQ1 has
as main goals the dissemination of architectural culture, the promotion of
reflections on the 17 Sustainable Development Goals of the United
Nations, the encouragement of tourism, the development of the city of
Rio, the State and Brazil.
Rio de Janeiro, as well as other world metropolises, presents several
urban management challenges serving as a reference for the main legacy
to be achieved: the change in the authorities and society approach
concerning architecture, urbanism and landscaping as a tool for the
construction of more sustainable and equal cities.
In order to develop and execute the work plan, a governance structure
was formed in May 2019, along with the Joint Committee UNESCO.UIA,
chaired by the French architect Dominique Perrault. Rio 2020 Council,
chaired by the Mayor of the City of Rio de Janeiro, is under this
committee, together with the participation of several managers of the
municipal bodies, representatives of class entities - UIA, IAB, Executive
Committee of the 27th World Congress of Architects, Council of
Architecture and Urbanism - CAU, National Federation of Architects FNA, in addition to the cultural departments of the Government of the
State of Rio de Janeiro and the Federal Government.
Of honorary participation, Rio 2020 Council has the task of approving
the general program and proposing activities to encourage and give
visibility to the program related to Rio World Capital of Architecture
UNESCO.UIA.

T
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1

IAB - DN - Institute of Architects of Brazil - National Directorate, IAB-RJ - Institute of Architects of Brazil, Rio de Janeiro Department, CAU – Council
of Architecture and Urbanism, CAU RJ - Council of Architecture and Urbanism - Rio de Janeiro, FNA - National Federation of Architects, ABEA Brazilian Association of Architecture and Urbanism Teaching, AsBEA - Brazilian Association of Architecture Offices, ABAP - Brazilian Association of
Landscape Architecture, ANPARQ - National Association of Researchers in Architecture

The program was coordinated and operationalized by the Organizing
Committee, along with an executive board and three subcommittees Programming, Promotion and Communication, and Administration and
Logistics, composed of representatives from various municipal bodies, the
IAB and the 27th World Congress of Architects.
The strategies established by the Organizing Committee in 2019 to
achieve the objectives proposed in the program were: the launching of a
Public Call for Proposals for Cultural Projects in November, carried with
institutional support for individuals and legal entities to promote the
participation of civil society in the agenda; the formulation and
dissemination of content through its own network of websites and social
media, and partner entities; in addition to the advertising the title and its
proposals in several discussion forums and channels related to urbanism,
historical heritage and tourism.
The celebrations of the city as the World Capital of Architecture were
officially launched on 2019-2020 New Year’s Eve, in Copacabana Beach,
when the title was announced in real-time to more than two million people
and hundreds of millions more through TV and internet broadcasts.
At the beginning of the year, before the spread of the new coronavirus
in Brazil and in the city of Rio de Janeiro, important events such as
exhibitions, book launches, and seminars were held - all of those were
selected through the Public Call for Cultural Projects. In February, during
Carnival, three samba schools from the Special Group paraded in the
Sambódromo presenting plots related to architecture, urbanism, and the
right to housing, reaching worldwide repercussions.
In the same month, the work and the agenda developed for the whole
year of celebrations of the title was presented at UNESCO headquarters
to the representatives of its member countries, aiming at expanding the
range of international project proposals throughout the year.
At the beginning of March 2020, when the World Health Organization
(WHO) declared the dissemination of disease caused by the new
coronavirus as a pandemic, there were already more than 300 cultural
projects registered through the Public Call and the repercussion of the title
was increasing, as well as institutional partnerships towards a larger
network of promotion and cultural programming.
However, all this mobilization needed to be revised on March 13, 2020,
when the authorities of the State and the Municipality of Rio de Janeiro
recognized the public health emergency situation, the population was
14

advised to adopt social isolation measures for several months,
international flights and live events were cancelled, and the 27th World
Congress of Architects was postponed to the following year, now
scheduled to be held from 18 to 22 July 2021. Everyone had to reinvent
themselves, and the priorities and attention turned to the daily struggle for
the cure of countless infected people with the new coronavirus and the
search for a vaccine to respond to an universal demand.
The daily lives of the world population suffered sudden and extreme
changes, reflecting on the debate about the future of post-pandemic cities,
evoking debates on transformations in architecture, public spaces,
mobility, urban densities, urban-rural linkages and total revision of the
needs and priorities, both in material and virtual space.
Rio’s World Capital of Architecture UNESCO.UIA has also reinvented
itself. As the majority of the endorsed events was postponed or canceled,
the media focused exclusively on the coverage of the new coronavirus
and the spread of online debates. Thus, incentives were created for the
Public Call to receive proposals for new programs, including webinars and
social media live broadcast. The production of journalistic content linked
to the main themes of the year 2020 and the World Capital of Architecture
nomination, such as architecture, pandemic, environment and
sustainability of cities, historical heritage and cultural identity, was
reinforced.
Thereby, the bilingual capitalmundialdaarquitetura.rio website allowed a
large network of discussions on these topics, daily updated content, with
contributions from university professors, students, researchers,
architecture professionals and public servants from all over the country
through interviews and testimonies. Between March and August, the
major themes took turns in the special articles, concomitantly with the
disclosure of events received through the Public Call that started to be
held virtually, and the special columns of the website.
In July, the website’s content began to be disseminated on its own
social networks - Facebook, Instagram, Twitter, expanding the outreach of
readers.
Then, in partnership with Multirio, the Multimedia Municipal Company,
an education e card game related to the city’s historical heritage was
released on social media. An initiative that was widely accessed by
students from the municipal public schools.
The experience with the website was so positive that it was decided to
convert the main content produced into eBooks divided into six volumes,
which can be downloaded separately according to the following columns:
15

My Rio, Foresights, Actions Against Pandemic, Sustainable Practices,
Lookat the Heritage and Programming of Rio UNESCO World Capital of
Architecture UNESCO UIA.
New themes of special subjects related to the working groups of the
International Union of Architects, as well as new columns for the website
involving cities from around the world that had hosted the World
Congresses of Architects were previously scheduled to be published from
September. Due to the municipal pre-election period, the website, social
media and the promotion of the programing had to be interrupted from
August 15th until the end of municipal elections process.
Following the scheduled progressive return of presential activities in Rio de
Janeiro, Brazil and around the world, a new phase of the World Capital of
Architecture UNESCO.UIA will begin from December 2020 and will be carried
until July 2021, when the title will be granted to Copenhagen, at the end of the
27th World Congress of Architects - UIA 2021 Rio.
Through the initiatives carried out and planned to take place in the
first semester of 2021, it is intended to leave an immaterial legacy, one
of a new culture, respect for cities and citizens, integration and less
social inequality. A legacy built by the sum of experiences and cultures
of the population. “ALL WORLDS, JUST ONE WORLD.
ARCHITECTURE 21”.
Valéria Magiano Hazan
Vice-President of Rio 2020 Council and Executive Director of the Organizing Committee Rio World Capital of
Architecture UNESCO.UIA
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Olhar sobre o Patrimônio
O patrimônio histórico e cultural integra a identidade e reflete a alma de uma
sociedade. Suas características principais arquitetônicas, aspectos que
envolvem costumes, tradições, comportamentos e riquezas paisagísticas
formam um rico acervo, sobretudo, para as futuras gerações. Por isso, neste
e-book, o Rio Capital Mundial da Arquitetura reúne as principais matérias
voltadas para o assunto, publicadas em 2020 em seu site.
São reportagens que buscaram dar destaques e valorizar uma série de
registros, fundamentais para a compreensão da importância desses
elementos. Servem também, de reflexão, diante dos desafios que a maior
crise sanitária já enfrentada no mundo impôs em todos os setores em 2020.
Entre os temas abordados, mencionamos, por exemplo, a importância do
patrimônio cultural para a identidade das cidades. Primeiro município a ser
reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco) como Patrimônio Mundial na categoria
Paisagem Cultural Urbana, em 2012, o Rio de Janeiro teve bons motivos
para comemorar o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, no dia 17 de agosto.
A cidade vem sendo exemplo para o mundo em termos de práticas
sustentáveis, asseguradas por leis, que têm como objetivo a preservação de
suas belezas naturais e seus bens materiais e imateriais.
Tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)
em 1973, justamente pela importância na composição da paisagem carioca,
tanto física quanto cultural, o Corcovado, que ostenta a emblemática estátua
do Cristo Redentor – o maior cartão postal do município – e o Complexo do
Pão de Açúcar, inauguraram uma série de reportagens.
O Parque Nacional da Tijuca, reflorestamento de zonas cafeeiras a partir de
1861, hoje o pulmão verde do Rio e patrimônio cultural e paisagístico do
Brasil, também recebeu atenção especial. Afinal de contas, o PNT, uma das
maiores florestas urbanas do planeta, com 40 quilômetros quadrados, é o
mais visitado do país há dez anos consecutivos.
Outra maravilha natural, o Parque Lage, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi o
tema, às vésperas do Dia Nacional do Patrimônio, comemorado em 17 de
agosto. O RCMA mostrou as reformas previstas

17

O arquiteto espanhol José Antônio Hoyuela Jayo, com experiência de
aproximadamente duas décadas e meia na profissão e ex-consultor do Iphan
e da Unesco, falou, em duas entrevistas, sobre as mudanças climáticas e os
desafios que o tema envolve para patrimônios em geral, a importância do
desenvolvimento sustentável e sobre o título recebido pelo Rio de Janeiro da
Unesco, na categoria Paisagem Cultural Urbana, entre outros assuntos.
Em um período difícil, o esforço gigante que fará renascer o Museu Nacional
do Rio de Janeiro foi destaque. Destruído por um incêndio no dia 2 de
setembro de 2018, o Paço de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, na
Zona Norte da cidade, palco também de momentos decisivos na História do
Brasil, está sendo reconstruído. O paleontólogo Alexander Wilhelm Armin
Kellner, que assumiu a direção do museu meses antes do incêndio, revelou
suas expectativas em torno da recuperação do edifício e acervo.
O aniversário do Belmond Copacabana Palace, um dos prédios mais
luxuosos do mundo, e um dos principais cartões postais do Rio, no dia 13 de
agosto, também foi lembrado pelo site. Assim como a história do Parque do
Flamengo, uma das obras primas do paisagista Roberto Burle Marx e
considerado hoje a maior área de lazer à beira mar do mundo. A história da
construção e as glórias do Maracanã foram revividas por ex-jogadores como
Zico e Roberto Dinamite, e pelo craque Gabigol. O Patrimônio Imaterial
completou 20 anos no Brasil e também foi tema de reportagem. Confira tudo
a seguir. Boa leitura.

18

Looking at the heritage
istorical and cultural heritage, as is known, integrates identity and
reflects the soul of a society. Its main architectural characteristics,
aspects involving customs, traditions, behaviors and landscape
richness form a rich collection, above all, for future generations. For
this reason, in this e-book, Rio Capital Mundial da Arquitetura brings
together the main articles on the subject, published in 2020 on its website.
They are reports that sought to highlight and value a series of records, which
are fundamental for understanding the importance of these elements. They
also serve as a reflection, given the challenges that the biggest health crisis
ever faced in the world imposed in all sectors in 2020.

H

Among the topics covered, we mention, for example, the importance of
cultural heritage for the identity of cities. First municipality to be recognized by
the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco)
as World Heritage in the Urban Cultural Landscape category, in 2012, Rio de
Janeiro had good reasons to celebrate the National Day of Historical
Heritage, on the 17th of August. The city has been an example to the world in
terms of sustainable practices, ensured by laws, which aim to preserve its
natural beauty and its material and immaterial goods.
Listed by the National Historic and Artistic Heritage Institute (Iphan) in 1973,
precisely because of the importance in the composition of the carioca
landscape, both physical and cultural, the Corcovado, which boasts the
emblematic statue of Christ the Redeemer - the largest postcard in the
municipality - and the Pão de Açúcar Complex, opened a series of reports.
The Tijuca National Park, reforestation of coffee zones since 1861, today
Rio's green lung and Brazil's cultural and landscape heritage, also received
special attention. After all, the PNT, one of the largest urban forests on the
planet, with 40 square kilometers, has been the most visited in the country for
ten consecutive years.
Another natural wonder, Parque Lage, in the South Zone of Rio de Janeiro,
was the theme, on the eve of the National Heritage Day, celebrated on
August 17. RCMA showed the planned reforms
Spanish architect José Antônio Hoyuela Jayo, with approximately two and a
half decades of experience in the profession and a former consultant at Iphan
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and Unesco, spoke, in two interviews, about climate change and the
challenges that the theme involves for heritage in general, the importance of
sustainable development and on the title received by Rio de Janeiro from
Unesco, in the Urban Cultural Landscape category, among other subjects.
In a difficult period, the giant effort that will revive the National Museum of Rio
de Janeiro was highlighted. Destroyed by a fire on September 2, 2018, the
Paço de São Cristóvão, in Quinta da Boa Vista, in the North Zone of the city,
also the stage of decisive moments in the history of Brazil, is being rebuilt.
Paleontologist Alexander Wilhelm Armin Kellner, who took over as director of
the museum months before the fire, revealed his expectations for the
restoration of the building and collection.
The anniversary of Belmond Copacabana Palace, one of the most luxurious
buildings in the world, and one of the main postcards of Rio, on August 13,
was also remembered by the website. As well as the history of Parque do
Flamengo, one of the masterpieces of landscaper Roberto Burle Marx and
considered today the largest leisure area by the sea in the world. The history
of construction and the glories of Maracanã were revived by former players
like Zico and Roberto Dinamite, and by star Gabigol. Intangible Heritage
completed 20 years in Brazil and was also the subject of a report. Check out
everything below. Good reading.
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Olhar Sobre o Patrimônio / Entrevistas

Homenageada com Colar de Ouro do IAB, Dora
Alcântara fala sobre sua carreira e vida pessoal

Imagem cedida pela entrevistada

Publicada no site do RCMA em 28/04/2020

Com 63 anos de carreira e referência nos estudos sobre azulejaria, a arquiteta e urbanista
Dora Alcântara vai receber a maior comenda do Instituto de Arquitetos do Brasil, o Colar
IAB, mais conhecido como Colar de Ouro. Ela é a segunda mulher a receber a
premiação, pelo conjunto de sua obra e pelos serviços prestados à profissão. No ano
passado, a arquiteta e paisagista paulista Rosa Kliass foi condecorada. Durante décadas,
a premiação já foi feita a 42 homens, como Vilanova Artigas, Oscar Niemeyer e Roberto
Burle Marx.
Dora, que já foi personagem da coluna Meu Rio, do site do Rio Capital Mundial da
Arquitetura (https://capitalmundialdaarquitetura.rio/o-meu-rio/dora-alcantara-arquiteta/), é
modesta ao falar sobre a alegria de ser homenageada pelo IAB e conta, satisfeita,
algumas atividades que marcaram sua vida. Ela também comenta, com orgulho, sobre o
trabalho atual do neto arquiteto Lucas Alcântara Rangel da Costa na montagem de
hospital de campanha em São Paulo, importante no combate à pandemia da COVID-19.
RCMA – Como se sentiu ao saber sobre a homenagem?
DORA – Acho que o IAB é quem está de parabéns por escolher um profissional, não pela
sua genialidade, mas que fez coisas importantes no exercício da profissão. A maioria de
nós, arquitetos e professores, somos assim, trabalhamos muito no dia a dia. Muitos fazem
trabalhos belos e interessantes e sem assinatura em destaque. Compartilho esta
homenagem com todos os colegas.
RCMA – O que marcou a senhora na atividade profissional?
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DORA – Lembro que na Faculdade de Arquitetura de Barra do Piraí, onde trabalhei por 16
anos, orientei os alunos em pesquisa e projeto de restauro das fazendas bonitas que
estavam decadentes, abandonadas. Com autorização dos proprietários, fizemos
levantamento destes locais, estudamos estilos na região cafeeira, redesenhamos as
plantas. Foi um trabalho maravilhoso, bem recebido e utilizado pelos donos das fazendas.
RCMA - Mais algum que mereça ser destacado na sua história?
DORA – Muitos merecem. Por exemplo, gostei bastante de fazer, pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a série de levantamentos dos
sobradinhos da área da Praça XV, no Centro do Rio. Estavam desfigurados.
Redesenhamos com as plantas das fachadas originais. Foram valorizados após muitas
pesquisas.
Também gosto de citar o trabalho que fiz com o meu marido (falecido há 21 anos),
Antônio Pedro Gomes de Alcântara, na cidade que tinha o nosso nome no Maranhão:
Alcântara. Resgatamos a origem arquitetônica e econômica do lugar.
RCMA – Qual o maior prêmio que já recebeu?
DORA – São os muitos alunos amigos que mantenho até hoje. Esta foi a maior premiação
da minha vida: sentir que o que fiz foi útil para alguma coisa.
RCMA – Fale sobre a pandemia do novo coronavírus?
DORA – Só queria ver a humanidade livre deste flagelo. É importante seguir a série de
instruções que os arquitetos estão passando sobre tratamento da casa e de hospitais,
para conviver com isso.
RCMA – Um orgulho?
DORA – Ver o meu neto, o arquiteto Lucas Alcântara Rangel da Costa, tão ocupado na
montagem de um hospital de campanha em São Paulo. Ligo e pergunto logo, “Lucas, está
ocupado?” Muitas vezes, atualmente, ele responde: “Ih, vó. Tô mesmo”. Me enche de
orgulho demais.

Unanimidade na aprovação de seu nome
A reação de Dora Alcântara ao saber que foi aprovada para receber o Colar de Ouro
emocionou o presidente do IAB-RJ, Igor de Vetyemy, que a indicou este ano:
– Conhecendo a energia com que Dora segue batalhando por tudo que acredita, do alto
de suas quase nove décadas de vida, não me surpreendeu, mas não deixou de me
emocionar, o fato de que a reação imediata dela não foi relacionada ao orgulho e prazer
pessoal com a homenagem. A felicidade dela foi ver o IAB homenageando profissionais
que dedicaram a vida inteira a ações cuja importância não se registra nas páginas de
seus currículos, mas sim, no desenvolvimento da cultura do país, como o magistério e o
patrimônio, duas de suas contribuições mais extensas a nossa sociedade -, explicou Igor.

23

A indicação para o prêmio foi aprovada por unanimidade nas duas instâncias necessárias:
o grupo de Conselheiros vitalícios, formado por ex-presidentes nacionais da entidade; e o
Conselho Superior, composto por presidentes de departamentos, copresidentes, vice
presidentes e o grupo de membros do Conselho Superior de cada estado.
A aprovação foi feita durante a primeira reunião (entre os dias 16 e 18 de abril de 2020)
do Conselho Superior, feita virtualmente, por causa da pandemia do novo coronavírus,
pela primeira vez nos 99 anos de história da entidade.

Saiba mais sobre Dora:
Dora Monteiro e Silva de Alcântara nasceu no Rio de Janeiro em 1931. É arquiteta
graduada em 1957 na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, atual
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro –
UFRJ/FAU.
Estudiosa da Azulejaria luso-brasileira, suas principais atividades são as ações em defesa
da preservação do patrimônio cultural e do ensino da arquitetura brasileira. Aos 88 anos,
ela se dedica a atividades como sócia titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
– IHGB no Rio de Janeiro, Petrópolis e Paraguai; como membro do Conselho Estadual do
Departamento do Rio de Janeiro do Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB/RJ; e como sua
representante junto ao Conselho Estadual de Tombamento do Instituto Estadual de
Patrimônio Cultural – Inepac.

A arquiteta já havia recebido homenagens e prêmios do IAB/RJ, nas 8ª e 9ª Premiações
Anuais, há mais de 40 anos. Também foi homenageada pela UFRJ/FAU e pelo Iphan e
premiada com a medalha de Mérito Profissional, no Conselho Regional de Arquitetura,
Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro – CREA/RJ; foi indicada pelo
IAB/RJ no ano de 2003 para receber a homenagem 10 mulheres pioneiras em suas
profissões – ‘Arquitetas e engenheiras: mulheres à frente de seu tempo’, realizada pelo
Clube de Engenharia,
IAB/RJ, pela Academia Nacional de Engenharia- ANE, ABEA e SEAERJ. Em Lisboa
(Portugal), recebeu o prêmio SOS Azulejo em 2018, na categoria ‘Personalidade’, por sua
obra científica da maior relevância e por ser autora de grande projeção no estudo do
azulejo luso-brasileiro.

Depoimentos sobre Dora:
Copresidente de políticas de gênero do IAB-RJ, a arquiteta e urbanista Marcela Abla
ressalta que a homenagem “confere visibilidade à trajetória profissional de uma mulher
pioneira, em período em que a profissão da arquitetura e urbanismo era exercida
predominantemente pelo sexo masculino, o que foi revertido para os dias de hoje, em que
60% dos profissionais em arquitetura e urbanismo em atividade no Brasil são mulheres.
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Dora representa a diversidade que este campo profissional possibilita. Sua trajetória é
uma inspiração e referência para as e os atuais profissionais e a coloca na vanguarda da
arquitetura e urbanismo.”
Colega de Dora na coordenação da Comissão de Patrimônio do IAB, Noêmia Barradas
lembra que: “Em um momento em que o feminino tem sido pontuado com mais força e
dignidade, em todos os campos do conhecimento, não poderia passar despercebida essa
notável e inestimável mulher, guerreira, sábia e de valores tão caros ao patrimônio e à
sociedade.”
A arquiteta e urbanista Vera França Leite, colega de Dora durante muito tempo na
Comissão de Ensino do IAB/RJ, lembra que foi ela quem primeiro a convidou para fazer
parte da equipe de professores da Faculdade que coordenava: “A partir de então, os
vínculos se estreitaram, dando lugar uma amizade e respeito mútuo que perdura por mais
de 45 anos”. E completa, com um sentimento comum a todos os que a cercam: “À
‘pequena notável’, como costumo chamá-la carinhosamente, querida amiga, generosa e
solidária, sempre presente em todos os momentos da minha vida profissional e pessoal, a
minha admiração.”
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Honored with IAB (Institute of Architects of
Brazil) Golden Necklace, Dora Alcântara talks
about her career and personal life

Provided by the interviewee

With a 63-year career and reference for the studies on tiles, the architect and urban
planner Dora Alcântara will receive the highest award of the Institute of Architects of Brazil
- IAB, the IAB Necklace, also known as the Golden Necklace. She is the second woman to
receive the award for her work and for the services provided to the profession. Last year,
the architect and landscape designer from São Paulo, Rosa Kliass, was awarded. For
decades, the award has been given to 42 men, such as Vilanova Artigas, Oscar Niemeyer
and Roberto Burle Marx.

Dora, who was once a character of the column Meu Rio, on the website of Rio World
Capital of Architecture (https://capitalmundialdaarquitectura.rio/o-meu-rio/dora-alcantaraarquiteta/), is modest when talking about the joy of being honored by the IAB and happily
recounts some of the works that have marked her life. She also proudly comments on the
current work of her grandson, the architect Lucas Alcântara Rangel da Costa, in the
building of a field hospital in São Paulo, important for fighting the COVID-19 pandemic.

RCMA - How did you feel about the tribute?
DORA - I think that IAB is the one to be congratulated for choosing a professional, not for
her geniality, but for producing important things in the exercise of the profession. Most of
us, architects and teachers, are like that, we work a lot on a daily basis. Many do beautiful
and interesting works with no signature highlighted. I share this tribute with all my
colleagues.
RCMA - What stands out for you in your professional activity?
DORA - I remember that at Barra do Piraí Faculty of Architecture, where I worked for 16
years, I oriented the students in research and restoration projects of beautiful farms that
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were decadent, abandoned. With the authorization of the owners, we surveyed these sites,
studied the styles in the coffee region, and redesigned the plants. It was a wonderful job,
well received and used by the farm owners.

RCMA - Are any other jobs that deserve to be highlighted in your history?
DORA - Many deserve it. For instance, I really enjoyed doing a series of surveys in the
houses of the Praça XV area, in downtown Rio, together with the National Historical and
Artistic Heritage Institute (IPHAN). The houses were disfigured. We redesigned them
according to the plans of the original facades. They were valued after a lot of research.
I also like to mention the work I did with my husband (who died 21 years ago), Antônio
Pedro Gomes de Alcântara, in the city that have our name in Maranhão: Alcântara. We
rescued the architectural and economic origins of the place.
RCMA - What is the biggest award you have ever received?
DORA - It is my many student-friends that I keep until today. This was the biggest award of
my life: feeling that what I did was useful for something.
RCMA - Could you talk about the new coronavirus pandemic?
DORA - I just wanted to see humanity free from this scourge. It is important to follow the
series of instructions that architects are providing on homes and hospital treatment in
order to cope with it.
RCMA - A pride?
DORA - See my grandson, the architect Lucas Alcântara Rangel da Costa, so busy setting
up a field hospital in São Paulo. I call him and ask, "Lucas, are you busy?" Today, he often
replies: “Yeah, grandma. Yes, I am". It fills me with so much pride.
Unanimous approval of her name
The reaction of Dora Alcântara upon learning that she was approved to receive the Golden
Necklace thrilled the president of IAB-RJ, Igor de Vetyemy, who indicated her this year:
- Knowing the energy with which Dora continues to fight for everything she believes, from
the height of her almost nine decades of life, it did not surprise me, but it did not prevent
me from getting thrilled, the fact that her immediate reaction when receiving this tribute
was not related to personal pride. Her happiness was to see IAB honoring professionals
who dedicated their entire lives to actions whose importance is not written in the pages of
their curriculum, but in the development of the country's culture, such as teaching and
heritage, two of her most extensive contributions to our society -, explained Igor.
The nomination for the award was unanimously approved in the two necessary instances:
the group of Lifelong Counselors, formed by the former national presidents of the entity;
and the Superior Council, composed of department’s presidents, co-presidents, vice
presidents and a group of members of the Superior Council of each Brazilian state.
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The approval was made during the first virtual meeting (from April 16th to 18th, 2020) of
the Superior Council due to the pandemic of the new coronavirus, for the first time in the
99 years of the entity’s history.

Learn more about Dora:
Dora Monteiro e Silva de Alcântara was born in Rio de Janeiro in 1931. She graduated in
1957 from the National Faculty of Architecture at the University of Brazil, currently the
Architecture and Urbanism School of the Federal University of Rio de Janeiro - UFRJ /
FAU.
A scholar in Portuguese-Brazilian tiles, her main activities are actions in defense of the
preservation of cultural heritage and teaching Brazilian architecture. At the age of 88, she
dedicates herself to activities as a member of the Brazilian Historical and Geographic
Institute - IHGB in Rio de Janeiro, Petrópolis and Paraguay; as member of the State
Council of the Rio de Janeiro Department of the Institute of Architects of Brazil - IAB / RJ;
and as is representative towards the State Council for Toppling of the State Institute of
Cultural Heritage - Inepac.
The architect had already received honors and awards from IAB / RJ, in its 8th and 9th
Annual Awards, over 40 years ago. She was also honored by UFRJ / FAU and Iphan, as
well as awarded with the Professional Merit medal of the Regional Council of Architecture,
Engineering and Agronomy of the State of Rio de Janeiro - CREA / RJ; she was also
nominated by IAB / RJ, in 2003, to receive the honor of 10 pioneering women in their
professions - 'Architects and engineers: women ahead of their time', held by the
Engineering Club, IAB / RJ, of the National Engineering Academy - ANE, ABEA, and
SEAERJ. In Lisbon (Portugal), she received the SOS Tile Award in 2018, in the
'Personality' category, for her scientific work of major relevance and for being a highly
regarded author in the study of Portuguese-Brazilian tiles.

Testimonials about Dora:
The co-chair of gender policies at IAB-RJ, architect and urban planner Marcela Abla,
points out that the tribute “gives visibility to the professional career of a pioneer woman, at
a time when the profession of architecture and urbanism was predominantly exercised by
men, which was reverted to today, since 60% of the professionals in architecture and
urbanism working in Brazil are women. Dora represents the diversity that this professional
field allows. Her career is an inspiration and a reference for current professionals and
places her at the forefront of architecture and urbanism.”
Dora's colleague in the coordination of IAB Heritage Committee, Noêmia Barradas recalls
that: “At a time when the feminine has been placed with more strength and dignity in all
fields of knowledge, this remarkable and priceless woman, warrior, wise and with values
so dear to heritage and society could not go unnoticed.”
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The architect and urban planner Vera França Leite, Dora's colleague for a long time on the
Teaching Commission of IAB / RJ, reminds that Dora was the one who first invited her to
be part of the academic staff of the Faculty she coordinated: “From then on, the bonds
became closer, giving way to friendship and mutual respect that last for more than 45
years”. Vera completes her statement expressing a common feeling to all those around
Dora: “To the 'remarkable little girl', as I used to affectionately call her, dear friend,
generous and altruist, who have always been present in all times of my professional and
personal life, my admiration."
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Novos horizontes para o patrimônio
ambiental e cultural

Para Antônio Hoyuela, não se pode interferir em nenhuma paisagem
sem entender todas as suas dimensões ecológicas
Foto: Hudson Pontes/ Prefeitura do Rio

Publicado no site do RCMA em 12/08/2020

O experiente arquiteto espanhol José Antônio Hoyuela Jayo é o entrevistado do Rio
Capital Mundial da Arquitetura (RCMA) nesta edição. Nascido em Santander, ele é doutor
e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Valladolid, graduado em
Arquitetura pela mesma instituição (1994), com título de Arquiteto e Urbanista revalidado
pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atualmente, divide sua intensa
agenda também como diretor da Terysos do Brasil Ltda, fundada por ele e dedicada ao
planejamento sustentável.
Com experiência de aproximadamente duas décadas e meia na profissão e ex-consultor
do Iphan e da Unesco – até junho deste ano -, Antônio fala sobre os avanços e desafios
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na questão das grandes áreas de planejamento da paisagem, cartografia digital e do
patrimônio em geral, que tem seu dia lembrado no próximo dia 17.
Atualmente ele está em seu país, trabalhando em Palência, no Norte da Espanha, num
projeto de revitalização de um parque que ostenta uma escultura de 20 metros de altura
do Cristo do Otero, que lembra o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, do escultor Victorio
Macho (de 1931). É a segunda maior escultura de Cristo da Europa, superada apenas
pela Estátua de Cristo Rei na Polônia. Mas ele continua com projetos no Rio, Belo
Horizonte e São Paulo.
– Costumo dizer que moro em Fernando de Noronha, no meio do caminho entre minhas
duas paixões: Brasil e Portugal -, brinca Antônio, que também é membro ativo do
Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos), uma organização não
governamental global associada à Unesco, que tem como missão promover a
conservação, a proteção, o uso e a valorização de monumentos, centros urbanos e sítios.
Além de membro da Comissão Especial de Geomática do Conselho Superior Geográfico
da Espanha. A entrevista será dividida em duas. Amanhã publicamos a segunda parte.

José Antônio Hoyuela Jayo, arquiteto: “Todo patrimônio cultural
é paisagem”

Antônio Hoyuela: rotina entre Brasil e Espanha, suas paixões.
Foto: Arquivo Pessoal

RCMA – No ano passado, o senhor dividia trabalhos na Espanha e no Brasil. Onde
mora atualmente?
ANTÔNIO – Voltei para a Espanha, no meio da pandemia, para cuidar do meu filho. Ele
estava sozinho, estudando em Salamanca. Ao mesmo tempo, estou fechando um projeto
que é também muito querido, no Cristo do Outeiro, em Palencia, do mesmo ano, e do
mesmo estilo que o Cristo Redentor. Estou, como se diz na Espanha, de “Cristo em
Cristo”, do Redentor ao Outeiro (risos).
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Mas, mesmo em Salamanca, mantenho um contato permanente com o Brasil e estamos
desenvolvendo várias interessantes propostas, que espero frutifiquem e nos permitam
voltar com toda a força para continuar trabalhando pelo Patrimônio Cultural Brasileiro, e
pelo país como um todo. No último mês participei de quatro debates sobre meio ambiente
no Rio, mudanças climáticas e patrimônio cultural, parques urbanos, também no Rio, e
sobre Infraestrutura Verde e Urbanismo Ecológico.
RCMA – Em que consiste o seu trabalho para a proteção de bens, através de
tombamentos?
ANTÔNIO – Em identificar, organizar e sistematizar os instrumentos normativos
incidentes sobre os bens federais tombados, localizados na Baixada de Jacarepaguá,
Lagoa Rodrigo de Freitas e São Conrado. São 17 bens protegidos com alguns desses
setores inseridos na área reconhecida pela Unesco como Paisagem Cultural na cidade do
Rio de Janeiro, Jardim Botânico e Pedra da Gávea /Dois Irmãos. Também trabalhei na
área tombada das Florestas de Proteção do Parque Nacional da Tijuca, de modo a
permitir leituras, em termos territoriais, focadas na gestão compartilhada entre os diversos
entes federativos que tem atribuição concorrente na área de estudo.
RCMA – E a importância de alinhamento entre as políticas públicas voltadas o
tombamento...
ANTÔNIO – Essa necessidade de pactuação das políticas públicas, seja nas áreas
tombadas, seja nos seus entornos, nasce da Política Nacional de Patrimônio Cultural
Material, que estava em revisão quando fui contratado pela Unesco em agosto de 2017.
Vários documentos ratificaram essa necessidade de colaboração entre as diferentes
esferas de governo, a Carta de Goiás, de agosto de 2018, e, pouco tempo depois, a
Portaria 375 do Iphan, de novembro do mesmo ano.
Em termos específicos, objetiva a produção de metodologias, diretrizes e normas de
preservação e gestão desses bens e de seus entornos. Identificamos e normatizamos os
parâmetros arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos, como alturas, gabaritos,
ocupações, graus de permeabilidade, espécies prioritárias, corredores verdes e
ecológicos, controle de visadas, mirantes, e pontos de interesse, proteção dos elementos
valiosos, naturais e culturais, entre outros aspectos.
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Beleza premiada: o Rio de Janeiro foi o primeiro patrimônio mundial a
receber título da Unesco pela sua paisagem cultural urbana.
Foto: Pedro Kirilos/Riotur.

RCMA – Para que servem esses parâmetros e condicionantes?
ANTÔNIO – Eles subsidiam os critérios de intervenção (proteção e requalificação) através
das portarias (elaboramos três e duas propostas para a Floresta da Tijuca e para os
morros da zona sul). O objetivo final é orientar a apropriação, por parte das entidades e
órgãos federais, estaduais e municipais de conceitos e princípios voltados para a
preservação do patrimônio cultural e paisagístico. Esses instrumentos, expressados em
portarias, planos de ação e processos de revisão dos valores culturais associados aos
bens (rerratificações), permitem induzir mecanismos de colaboração e de gestão conjunta
das paisagens cariocas como um todo.
RCMA – E em relação a outros tipos de bens, como rios, matas…?
ANTÔNIO – Estamos revisando o conceito de Patrimônio Cultural. Do meu ponto de vista,
todo patrimônio cultural é paisagem. Já a Constituição brasileira, no artigo 216 reconhece
entre os valores culturais os ecológicos e paisagísticos. Não podemos entender nenhum
bem fora de seu contexto, não só ambiental (topografia, hidrografia, solos, vegetação,
geologia…), mas também social (valor simbólico, etnográfico, de apropriação cultural do
bem, de sustentabilidade dos usos e atividades que nele se desenvolvem) e até
econômico (como preservar um bem cuja gestão econômica não é sustentável? Como
entender um engenho ou fazenda, sem entender suas relações com as economias
agrícolas?).
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RCMA – O patrimônio cultural está sendo revitalizado? De que forma?
ANTÔNIO – Diria que está sendo revisado no seu diálogo permanente com o meio
natural, com as manifestações do patrimônio imaterial, através da música, das técnicas
construtivas, ou dos processos perceptivos de apropriação, por exemplo. E também com
o patrimônio documental, construído no processo da materialização desses bens, e que
expressa seus valores artísticos, científicos ou tecnológicos. O Brasil, através de
organizações como o Icomos, da qual faço parte, está sugerindo novos olhares, mais
aprofundados, mais holísticos, e mais participativos, sobre o patrimônio cultural, que, em
síntese, podemos chamar de “o novo paradigma da paisagem”.
RCMA – O conceito de patrimônio já é mais antigo, mas o de paisagem, como
aspecto relevante para a garantia de proteção aos espaços e como forma de
desencadear tombamentos de bens, por exemplo, são mais novos, começando na
Europa, na década de 1990. Em 2008, a Convenção Europeia da Paisagem ratificou
a importância da paisagem. Como o senhor avalia a questão das políticas públicas
no Rio e no Brasil, de um modo em geral?
ANTÔNIO – O conceito paisagem aparece mais de 100 vezes no Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano Sustentável da cidade de Rio de Janeiro. O Rio foi declarado
patrimônio da humanidade por causa das suas paisagens culturais: a floresta reconstruída
pelo Imperador Dom Pedro II; o calçadão de Copacabana, o Parque do Flamengo, os
fortes da entrada da Baía de Guanabara, entre outros. O Brasil tem, desde 2009, uma
`Chancela da Paisagem Cultural Brasileira´ que está em revisão. Mas nada é por acaso.
O patrimônio cultural brasileiro, pela sua própria natureza, e pelas leituras que estamos
tentando recompor, envolve de uma forma extraordinária, diria que excepcional, a sua
base natural, o patrimônio imaterial, e os processos de construção e definição desse
patrimônio como um todo. Por isso que continuo reafirmando que todo Patrimônio Cultural
é Paisagem. Que não pode entender o Convento de São Bento, por exemplo, sem
entender o tabuleiro sobre o qual é construído, a tradição da ordem beneditina no Brasil, e
no mundo, e suas técnicas, normas e tradições. Lembrando que um tempo atrás o
convento se espelhava na Baía de Guanabara, dominando-a e chamando a atenção dos
viajantes. Hoje, o convento, como construção, está muito bem preservado, como suas
tradições, entre as quais destaco o canto gregoriano, mas a paisagem foi alterada. A tal
ponto, que perdeu a força que já teve como um dos símbolos da cidade e uma das
primeiras construções que gerou a trama e a morfologia da cidade de Rio de Janeiro nos
tempos coloniais.
RCMA – De um modo em geral, a paisagem tem direcionado, permeado, as políticas
públicas para a proteção dos patrimônios culturais e paisagísticos, com vistas à
sustentabilidade, ao equilíbrio do ecossistema e ao mesmo tempo fortalecendo o
turismo, ou ainda há atraso nessa questão?
ANTÔNIO – Está começando sim. Eu trabalhei, e continuo trabalhando menos
intensamente do que gostaria, como consultor de três ministérios. Com o Ministério da
Cultura (hoje secretaria especial), para o projeto Prodoc, na procura de novos
instrumentos de normatização e gestão do patrimônio cultural brasileiro; para o Ministério
34

de Meio Ambiente, como participante do projeto Cidades Verdes, que desenvolve
ferramentas e instrumentos para o Zoneamento Ambiental Municipal, levando-se em
conta que o futuro do meio ambiente também deve ser pensado na cidade, e não só nas
Unidades de Conservação; e como consultor da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), para o Ministério de Turismo, trabalhando nas políticas nacionais do turismo nos
lugares chancelados pela Unesco como patrimônio da humanidade.

A Paisagem natural carioca é fator preponderante para atrair turistas e algo que os moradores
sempre deram valor, segundo Antônio Hoyuela.
Foto: Francisco Edson Alves

RCMA – Quais os objetivos desses três trabalhos? E quanto à legislação brasileira?
Há avanços?
ANTÔNIO – Eles têm como objetivo comum colocar a paisagem como protagonista, da
análise dos territórios, e dos instrumentos de ordenamento e de gestão associados a cada
uma das ditas ações. Acho que o Brasil já entendeu a necessidade de integrar as políticas
públicas e os diferentes atores. Em termos gerais, o Brasil dispõe de legislação muito
avançada e pensada para a preservação de seus valores paisagísticos. Devemos
continuar nesse caminho e aplicar a visão paisagística nas políticas urbanísticas,
ambientais, patrimoniais, turísticas, e também nas emergentes políticas metropolitanas,
ou territoriais (mesmo nos planos de bacia, ou em novos instrumentos como o ZEE
(Zoneamento Econômico e Ecológico), ou a política relacionada com as zonas costeiras,
com as águas, as florestas ou as próprias unidades de conservação. Para isso, é preciso
contar cada vez mais com a tecnologia, como a cartografia digital, processo pelo qual um
conjunto de dados é compilado e formatado em uma imagem virtual, com informações
confiáveis e imagens precisas.
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Novos instrumentos como as soluções baseadas na natureza, as infraestruturas verdes,
os processos participativos, as colaborações público- privadas, vêm para nos ajudar
nesse esforço de integração, sob o paradigma da sustentabilidade, e sob o olhar
paisagístico. E essa visão paisagista só vai agregar um maior e mais rico olhar para o
território, e vai contribuir assim para uma maior sustentabilidade, um maior
reconhecimento de seus valores, e de seus potenciais como recurso, para o turismo, para
a convivência, e para o desfrute do meio ambiente, da ambiência e da paisagem.
RCMA – Como o senhor avalia sua trajetória em relação ao desenvolvimento desse
tipo de trabalho, na defesa constante de propostas de compatibilização de
legislações que envolvem o tema?
ANTÔNIO – As sensações são sempre positivas. Como me disseram na última
apresentação que fiz de meu trabalho para a Unesco, em tom de comemoração,
conseguimos cartografar a paisagem do Rio de Janeiro. O que já é um passo muito
importante. Decompor as diferentes camadas que definem a paisagem é um esforço
hercúleo e multidisciplinar, mas estava tudo pronto para que isso pudesse acontecer.
Eu estou trabalhando desde a perspectiva da paisagem, como instrumento de análise e
de desenho, de projeto, desde os anos 90, ou seja, do século 20. Já recebi prêmio
europeu de urbanismo pelas diretrizes de ordenamento do território de Valladolid, e
menção de honra da bienal latino-americana de arquitetura da paisagem 2016. Participei
de numerosos planos, projetos e programas que envolvem o território, a paisagem, as
cidades, o patrimônio cultural, o turismo, e o meio ambiente, mas sempre com o mesmo
olhar, o mesmo método, o mesmo enfoque.
RCMA – Em que escalas?
ANTÔNIO – Trabalhei em escalas nacionais, regionais, metropolitanas, urbanas, locais e
até de elementos ou peças concretas, como o Parque Municipal de Belo Horizonte (MG),
ou agora, o parque do Cristo do Outeiro. Um método baseado sempre na ideia da
paisagem como elemento integrador e como base para desdobramentos futuros, para
ordenamentos orientados a proteção da paisagem ou para a definição de unidades de
projeto e de gestão donde materializar as ideias e as ações ou diretrizes propostas.
RCMA – Então, todos os seus esforços têm sido compensadores, no sentido de ver
as coisas acontecendo?
ANTÔNIO – Como diz o velho ditado, toda rosa tem seus espinhos. A primeira reflexão é
que planejar não é a mesma coisa que projetar. Os planos são perspectivas, horizontes,
ideias, projetos a longo prazo. Já os projetos estão pensados para serem executados
imediatamente. Eu sou um planejador, poucas vezes fiz projetos. Portanto, estou
acostumado a que as minhas ideias aconteçam devagar e com profundos debates e
aprofundamentos posteriores. A segunda questão é que já tive diversas experiências.
Algumas das propostas que fiz já aconteceram e isso dá muita alegria. Outras ainda estão
no debate, na antessala da possibilidade de que aconteçam. Outras já perdi a esperança.
Mas é normal, porque o plano necessariamente é compartilhado e as mudanças nas
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estruturas de governos e de gestões desses projetos atuam de formas muito arbitrárias na
factibilidade de que essas ideias se materializem.

Trabalho de Antônio Hoyuela: preocupação com ações
conjuntas em prol do equilíbrio paisagístico.
Imagem/ Arquivo Pessoal

RCMA – Quais são seus maiores desafios?
ANTÔNIO – O meu maior desafio é conseguir encarar processos mais participativos, mais
construtivos e mais democráticos. Acho que a sociedade está pronta para encarar o futuro
e participar desses planos, programas e projetos, de pensar seu futuro e de colaborar em
que isso aconteça. Devemos fugir da ideia de que a administração do território é uma
forma de policiamento, de controle absoluto, para passar a entender que a administração
é mais um parceiro dentro desses grandes desafios. Políticas mais ativas, focadas nos
objetivos compartilhados, com estratégias colaborativas, que nos permitam crescer e nos
desenvolver de forma sustentável, exigem, sem dúvida nenhuma, um novo perfil e um
novo olhar, donde todos sejamos capazes de nos sentar ao redor de uma mesa e debater
sobre o que queremos para o futuro de nossas cidades, de nossos territórios e de nosso
planeta.
RCMA – Ecologia numa dimensão ampla, envolvendo as questões ambientais,
econômicas e sociais, tem sido encarada com mais seriedade pelos moradores e
autoridades?
ANTÔNIO – As políticas públicas se organizam por administrações, nas escalas de
governo federal, estadual e municipal, e nos diferentes departamentos, diretorias,
secretarias, autarquias, etc. Nesse instante, a visão ecológica se perde. Voltar a pensar
em termos ecológicos exige que os responsáveis pela economia, as finanças, as taxas e
os orçamentos falem com os responsáveis das unidades de conservação, do urbanismo,
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do turismo, da segurança. Uma visão ecológica, ou ecossistêmica, vai além dos
elementos ou conjuntos, e pensa nos processos e nos atores. Isso serve para entender os
ecossistemas das favelas, o habitat do macaco bugio, ou o entorno do Jardim Botânico,
que tem tombamento federal, e ao mesmo tempo a ponte entre a Lagoa Rodrigo de
Freitas e a Floresta da Tijuca. Você não pode controlar nenhuma paisagem sem entender
todas essas dimensões ecológicas. E, ao mesmo tempo, os processos que as interligam,
seja na sua dimensão ambiental, ou natural, seja na sua dimensão social, cultural e
etnográfica, seja na sua dimensão econômica, que define como esses elementos são
apropriados, utilizados e geridos, e, com isso, sua sustentabilidade.
RCMA – Quando chegou ao Rio, que percepção teve, em relação a esse tipo de
organização?
ANTÔNIO – Eu encontrei uma sociedade civil muito organizada no Rio de Janeiro. Estou
falando dos Amigos da Floresta da Tijuca, da Associação de moradores de Santa Teresa,
do grupo de Rios de Rio, da Amasco em São Conrado, dos Amigos do Morro da Panela,
dos Observadores de Aves do Jardim Botânico, dos Amigos do Jardim Botânico, de
grupos ecologistas, de ciclistas, de moradores de favelas, do Observatório das Favelas,
da Redes da Maré, enfim. Falo sério. Gosto muito da sensibilidade do carioca, que
entende e administrar essa complexidade e sai nas ruas para defender suas ideias e seus
posicionamentos.
RCMA – Que tipos de elementos podem ser implementados para fazer a diferença
na qualidade de vida das pessoas, em regiões onde a urbanização já está
consolidada, especialmente nesse momento de afastamento social pela Covid-19,
onde se debatem possíveis mudanças?
ANTÔNIO – As cidades pós-coronavírus já estavam começando a surgir antes da
pandemia. Projetos de renaturalização e de construção de infraestruturas verdes já
estavam acontecendo por todo o Brasil. A pandemia chegou para acelerar esses
processos e justificar um maior envolvimento da sociedade nos seus desentraves.
RCMA – E as mudanças climáticas? As cidades estão se preparando como devem?
ANTÔNIO – O Rio de Janeiro, por exemplo, já está trabalhando para o combate às
mudanças climáticas e para reintegrar a natureza à cidade faz muito tempo, e com alguns
bons exemplos. Hoje, essas soluções se chamam de “infraestrutura verde” e incluem
soluções baseadas na natureza, como coberturas verdes, jardins de chuva, biovaletas,
arborização orientada a serviços ecossistêmicos, parques de tormenta, hortos urbanos,
arquitetura ecoeficiente, drenagem urbana sustentável, florestas de bolso, barreiras de
restinga, reflorestamentos, permacultura … e sempre a proteção de ecossistemas mais
sensíveis através das unidades de conservação ou de parcerias público privadas.
RCMA -…O Rio de Janeiro tem se preocupado com a proteção de grandes áreas
ambientais?
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ANTÔNIO – A Prefeitura do Rio continua trabalhando na proteção de grandes espaços
valiosos, como o sistema lagunar de Jacarepaguá/Tijuca, as Vargens (Grande e
Pequena), Guaratiba a Restinga de Grumari, Inhoaíba (Baixada de Sepetiba), serras da
Paciência ou da Posse, a Restinga de Marambaia e outras múltiplas iniciativas. Hoje, uns
44% do município de Rio de Janeiro, quase a metade, está em alguma Unidade de
Conservação (UC). São 96 UCs no total).
Mas, resumindo, trata-se de aproveitar os serviços ecossistêmicos que a natureza oferece
e que nos ajudam a gerir melhor as águas, a diminuir o efeito de ilha de calor, a controlar
os riscos naturais, ou a melhorar a saúde física e mental das pessoas, mediante soluções
de pequena, média e grande escala. Que façam das cidades lugares biofílicos, mais
próximos, mais ecológicos e mais humanos, e nos façam mais felizes, com cidades mais
atraentes e menos agressivas.
– Nota: Detalhes de projetos coordenados pela equipe de Antônio Hoyuela, com o
objetivo de garantir um futuro mais sustentável nas cidades, podem ser vistos no
site https://www.terysos.com/
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Interview: New horizons to the cultural and
environmental heritage

Published on RMCA website August 12th, 2020

For Antônio Hoyuela, one cannot interfere in any landscape
without understanding all of its ecological dimensions
Photo: Hudson Pontes / Rio de Janeiro City Hall

The veteran Spanish architect José Antônio Hoyuela Jayo is the interviewee of this edition
of Rio World Capital of Architecture (RMCA). Born in Santander, he holds a Doctor’s and a
Master’s degree in Architecture and Urbanism from the University of Valladolid, and a
Bachelor’s degree in Architecture from the same institution (1994), with the title of Urbanist
and Architect revalidated by the Federal University of Minas Gerais (UFMG). Currently, he
includes in his intensive agenda the role of director of Terysos do Brasil Ltda, founded by
himself and dedicated to sustainable planning.
With approximately two decades and a half of professional experience and as a former
consultant for IPHAN and UNESCO - where he worked until July 2020-, Antônio talks
about the developments and challenges regarding major areas for landscape
development, digital cartography and heritage in general, which is celebrated on August
17th.
Currently, he is in his homeland, working in Palencia in the north of Spain, on a
revitalization project for a park that flaunts a 20-meter high sculpture of Christ of the Knoll,
40

that resembles Rio de Janeiro’s Christ the Redeemer, by sculptor Victorio Macho (from
1931). It is the second biggest sculpture of Christ in Europe, surpassed only by the Christ
the King Statue, in Poland. However, he continues to work on projects in Rio, Belo
Horizonte, and São Paulo.
– I usually say that I live in Fernando de Noronha, midway between my two passions:
Brazil and Portugal -, jokes Antonio, who is also an active member of the International
Council of Monuments and Sites (Icomos), a global non-governmental organization
associated with UNESCO, whose mission is to promote conservation, protection, the use
and valorization of monuments, urban centers and sites, besides being a member of the
Special Commission of Geomatics at the Superior Geographical Council in Spain. The
interview will be divided into two parts. Tomorrow we will publish the second one.
José Antonio Hoyuela Jayo, architect: “Every cultural heritage is a landscape”

The architect Antônio Hoyuela splits his routine between
Brazil and Spain, both his passions
Photo: Personal archive

RCMA – Last year, you were involved in projects in Spain and Brazil. Where are you
living at the moment?
ANTÔNIO – I returned to Spain, during the pandemic, to take care of my son. He was all
by himself, studying in Salamanca. At the same time, I am finishing a project which is also
very dear to me, the Christ of the Knoll, in Palencia, from the same year and style as the
Christ the Redeemer. I am, as we say in Spain, from “Christ to Christ”, from the Redeemer
to the Knoll (he laughs).
But, even in Salamanca, I remain in permanent touch with Brazil and we are developing
several interesting projects, which I hope will be fruitful and allow us to come back strong
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to continue working for Brazil’s Cultural Heritage, and for the country as a whole. Last
month I took part in four debates about the environment in Rio, climate change and
cultural heritage, urban parks, also in Rio, and about green infrastructure and ecological
urbanism.
RCMA - What does your work involve, in practice, regarding the protection of the
heritage through listing?
ANTÔNIO - It involves identifying, organizing, and categorizing the normative instruments
focusing on federal listed goods, located in the Baixada de Jacarepaguá, Rodrigo de
Freitas Lagoon, and São Conrado. There are 17 protected goods, some among are
inserted in the area recognized by UNESCO as the Cultural Landscape of Rio de Janeiro,
the Botanical Garden, and the Gavea Stone/Dois Irmãos Hill. I have also worked in the
area listed as Protection Forest at the Tijuca National Park, so as to allow readings, in
territorial terms, focused on shared management among the diverse federal entities that
have concurrent responsibilities in the studied area.
RMCA - For quite a while now, there have been discussions on the importance of
aligning the public policies regarding the issue of heritage listing…

ANTÔNIO - The need to combine these policies, whether in listed areas or their
surroundings, culminated in the National Policy for Tangible Cultural Heritage, which was
under review when I was hired by UNESCO, in August 2017. Numerous documents
ratified the need to collaborate in different levels of government, the Goiás Charter in
August 2018 and later, the 375 Ordinance (Portaria) from IPHAN in November of the same
year.
In specific terms, it aims to produce methodologies, directives, and norms for the
preservation and management of these assets and their surroundings. We identified and
regulated the architectonic, urbanistic, and landscaping parameters such as height,
templates, occupation, degrees of permeability, priority species, green and ecological
corridors, sight controls, viewpoints and points of interest, protection of valuable natural
and cultural elements, among others.
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Prizewinning beauty: Rio de Janeiro was the first world heritage to
receive a title by UNESCO for its cultural urban landscape
Photo: Pedro Kirilos/Riotur

RMCA - What do these parameters and constraints work for?

ANTÔNIO - They subsidize the intervention criteria (protection and requalification) through
the ordinances (we elaborated three of them and two proposals for the Tijuca Forest and
for the hill of the South Zone). The final goal is to guide the appropriation, by entities and
bodies from the federal, state, and city-level, of the concepts and principles regarding the
conservation of cultural and landscape heritage. These instruments, detailed in these
ordinances, roadmaps, and review processes of the cultural values associated with assets
(re-ratifications), allow us to induce collaborative and joint management mechanisms of
the Carioca landscapes as a whole.
RMCA - And what about other types of assets, as rivers and forests?
ANTÔNIO - We are reviewing the concept of Cultural Heritage. From my point of view,
every cultural heritage is a landscape. The Brazilian Constitution, on article 216 recognizes
among the cultural values the ecological and landscaping ones. We cannot understand an
asset outside of context, not only environmental (topography, hydrography, soil,
vegetation, geology) but also social (symbolic value, ethnographic, the appropriation of its
culture, the sustainability of its uses and the activities which are developed there) and
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even economical (how to conserve an asset whose economic management is not
sustainable? How to understand a mill or a plantation without understanding its
relationship with the agricultural economy?).
RMCA - Is the cultural heritage being revitalized? In what way?
ANTÔNIO - I would say it is being reviewed in a permanent dialogue with the natural
environment, with the manifestations of intangible heritage, through music, building
techniques, or of the perceptive processes of appropriation, for example. And also with the
documental heritage, built in the process of materializing these assets and expressed in
their artistic, scientific, or technological values. Brazil, through organizations such as
Icomos, of which I am part of, is suggesting new interpretations, that are deeper, more
holistic, and more participative, on cultural heritage which, in sum, we may call “the new
landscape paradigm”
RMCA - The concept of heritage is older, but the concept of landscape as a relevant
aspect to ensure the protection of spaces and as a way of allowing the listing of
assets, for instance, are newer, starting in Europe in the 1990s. In 2008, the
European Landscape Convention ratified the importance of landscape. How do you
assess the issue of public policies in Rio and Brazil, in general?
ANTÔNIO - The concept of landscape appears over 100 times in the Directive Plan for
Urban Sustainable Development of the city of Rio de Janeiro. Rio was declared a world
heritage due to its cultural landscapes: the forest rebuilt by Emperor D. Pedro II; the
Copacabana boardwalk, the Flamengo Park, the fortresses at the entrance of Guanabara
Bay, among others. Brazil has, since 2009, a “Brazilian Cultural Landscape Seal” which is
under review. But nothing is random.
The Brazilian cultural heritage, by its own nature and by the reading we are trying to
gather, involves in an extraordinary way, I would even say exceptional way, its natural
base, the intangible heritage, and the processes of building and defining this heritage as a
whole. That is why I continue to reaffirm that every Cultural Heritage is a Landscape. That
one cannot understand the São Bento Convent, for instance, without understanding the
board game in which it is built, the Benedictine Order in Brazil and in the world, and their
techniques, norms, and traditions. We must remember that back then, the Convent would
reflect on the Guanabara Bay, dominating it and attracting the visitors’ attention.
Nowadays, the convent, as a building, is very well preserved, with its traditions, among
which I highlight the gregorian choir. But the landscape was modified. It was to such an
extent that it lost its past strength as one of the main symbols of the city and one of the
first buildings that generated the plot and the morphology of the city of Rio de Janeiro
during the colonial times.
RMCA - In general, has landscape directed and permeated public policies of cultural
and landscape heritage protection, towards the balance and sustainability of the
environment while strengthening tourism, or are we still very much behind in this
matter?
ANTÔNIO - It indeed has. I have worked and continue to work, although less intensively
than I would like, as a consultant for three Ministries. For the Ministry of Culture (now a
special secretariat) for the PRODOC project, searching for new instruments of regulation
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and Brazilian cultural heritage management; for the Ministry of Environment, participating
in the Green Cities project, which develops tools and instruments for the Environmental
Municipal Zoning, taking into account that the future of the environment must also be
considered in the city and not just in the Conservation Units; and as a consultant for the
Federal University of Santa Catarina (UFSC), for the Ministry of Tourism, working on
national tourism policies in the places recognized by UNESCO as World Heritages.

The natural carioca landscape is a ruling factor to attract tourists and something that locals
have always valued, according to Antonio Hoyuela
Photo: Francisco Edson Alves

RMCA - What are the aims of these three projects? And what about Brazilian
legislation? Has it evolved?
ANTÔNIO - They have a common goal to put the landscape as a protagonist in the
analysis of territories and in the instruments of ordering and management associated with
each of the said actions. I think Brazil has already understood the need to integrate public
policies and its different actors. In general terms, Brazil has very modern legislation
designed to preserve its landscaping values. We should continue in this path and apply the
landscaping view on urban, environmental, heritage, and touristic policies and also on the
emergent metropolitan or territorial policies (even in the basin plannings or in new
instruments like the Ecological and Economical Zoning) or in the policies related to coastal
zones, with water bodies, forests or their own conservation units. For that to happen, we
must use even more technology, such as digital wallets, a process in which a set of data is
compiled and set into a virtual image, with reliable information and precise images.
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New instruments such as nature-based solutions, green infrastructure, participative
processes, private-public collaborations, come to assist us in the effort of integration,
under the sustainability paradigm and the landscaping view. And that view will only add up
a bigger and richer look to the territory and then contribute to more sustainability, more
recognition of its values and its potential as a resource for tourism, for the convenience
and for enjoyment of the environment and the landscape.
RMCA - How do you view your path regarding the development of this type of work,
in the constant advocacy of proposals that make legislation compatible with this
theme?
ANTÔNIO - I have very positive feelings. As I was told in the last time I presented my work
at UNESCO, in a celebratory tone, we have managed to map the landscape of Rio de
Janeiro. That is already a very important step. Decomposing the different layers that define
landscape is an herculean and multidisciplinary effort, but everything was set so that this
could happen.
I have been working with the landscape perspective, as an instrument of analysis and
design, of a project, since the 1990s, meaning the 20th century. I have been awarded the
European prize of urbanism for the ordering directives of Valladolid, and the honorable
mention in the Latin American Biannual of Landscaping Architecture in 2016. I have
participated in numerous plans, projects, and programs regarding the territory, the
landscape, the cities, cultural heritage, tourism and the environment, but always with the
same look, the same method, the same focus.
RMCA - In which levels?
ANTÔNIO - I have worked at national, regional, metropolitan, and urban scale and even in
elements or concrete works, such as the Belo Horizonte City Park, or even now with the
Christ of the Knoll park. The method is always based on the idea of the landscape as an
integrating element and as a basis for future developments, for ordering guided to protect
the landscape or to define the project and management units where we should materialize
the ideas and actions or directives proposed.
RMCA - So, all your efforts have been compensated, as you can actually see them
happening?
ANTÔNIO - As the saying goes, every rose has its thorn. The first reflection is that
planning is not the same as designing. Plans are perspectives, horizons, ideas, long term
goals. Projects are designed to be immediately executed. I am a planner, I have rarely
done projects. However, I am used to having my ideas happen slowly and with deeper
debates later. The second issue is that I have had very diverse experiences. Some of the
proposals I made have already happened and that gives me a lot of joy. Others are still up
for debate, in the waiting room of the possibility of happening. Others I have already lost
my hopes. But it is normal because the plan is necessarily shared and the changes in the
structures of governments and management of these projects act in very arbitrary ways in
the feasibility of these ideas to materialize.
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One of Antonio Hoyuela’s works: a constant worry towards joint actions
in benefit of landscaping balance
Photo: Personal archive

RMCA - What are your biggest challenges?
ANTÔNIO - My biggest challenge is to be able to face more participative, constructive, and
democratic processes. I believe society is ready to face the future and participate in these
plans, programs, and projects, to think about its future and collaborate for that to happen.
We must escape the idea that territory management is a way of policing, of total control,
and start to understand that management is one more partner in these big challenges.
More active policies, focused on shared goals, demand, undoubtedly, a new profile and a
new look, where we are all capable of sitting around a table and debating on what we want
for the future of our cities, our territories, and our planet.
RMCA - When you arrived in Rio, what perception did you have regarding this type
of organization?
ANTÔNIO - I found a very organized civil society in Rio de Janeiro. I am talking about the
Friends of the Tijuca Rainforest, the Association of Inhabitants of Santa Teresa, the group
Rios of Rio, the Amasco in São Conrado, the Friends of Morro da Panela, the Bird
Observers of the Botanical Garden, the Friends of the Botanical Garden, groups of
ecologists, cyclists, inhabitants of favelas, the Favelas Observatory, the Redes da Maré,
anyway. I mean it. I very much like the sensibility of the Carioca, who understands that it
has to manage this complexity and goes to the streets to defend these ideas and its
political views.
RMCA - What kind of elements can be implemented to make a difference in the
quality of life of people in regions where urbanization is already consolidated,
especially in this moment of social distancing due to Covid 19, where possible
changes are being debated?
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ANTÔNIO - The post-coronavirus cities were already starting to emerge before the
pandemic. Re-naturalization projects and green infrastructure buildings were already
happening all over Brazil. The pandemic has come to accelerate these processes and
justify a bigger involvement of society in its blockades.
RMCA - And what about climate change? Are cities preparing themselves as they
should in order to face it?
ANTÔNIO - Rio de Janeiro, for example, is already working to fight climate change and to
reintegrate nature into the city for a long time and with very good examples. Today, these
solutions are called “green infrastructure” and include nature-based solutions, with green
ceilings, rain gardens, bioswales, action-oriented afforestation and ecosystemic services,
parks, urban gardens, eco-efficient architecture, sustainable urban drainage, pocket
forests, sandbank vegetation barriers, reforestation, permaculture… and always protecting
more sensitive ecosystems through conservation units or public-private partnerships.
RMCA - Has Rio de Janeiro worried about protecting great environmental areas?
ANTÔNIO - Rio de Janeiro City Hall continues to work on the protection of great valuable
spaces, such as the lake basin system of Jacarepaguá/Tijuca, the Vargem Grande and
Vargem Pequena, Guaratiba and the Guaratiba sandbank, Inhoaíba (Baixada de
Sepetiba), the Paciencia and Posse mountains, the Marambaia sandbank and other
numerous initiatives. Today, over 44% of the city of Rio de Janeiro, nearly half of it, is part
of some conservation unity (UC). There are a total of 96 UCs.
But, to sum up, it is about taking advantage of ecosystemic services offered to nature and
which helps us manage better water reserves, to reduce the effect of urban heat islands,
to control natural risks or to ameliorate physical and mental health of people through small,
medium and great scale solutions. It is about turning cities into biophilic places, which are
closer, more ecological, and more humane, and which makes us happier, with more
attractive and less aggressive cities.
NOTE: Details of projects coordinated by Antonio Hoyuela team, aiming at ensuring a
more sustainable future in cities, can be seen on the website https://www.terysos.com/
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Entrevista: O patrimônio e os desafios com o
clima e o desenvolvimento sustentável

Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos cartões postais do Rio:
paisagem urbana reconhecida pela Unesco
Foto: Alexandre Macieira/ Riotur

Publicado no site do RCMA em 13/08/2020

Nesta edição, publicamos a segunda parte da entrevista com o arquiteto espanhol José
Antônio Hoyuela Jayo. Ele falou com o Rio Capital Mundial da Arquitetura (RCMA) por
telefone, de Palência, no Norte da Espanha, onde trabalha num projeto de revitalização
de um parque, que ostenta uma escultura de 20 metros de altura do Cristo do Otero, e
que lembra o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, do escultor Victorio Macho (de 1931).
Com experiência de aproximadamente duas décadas e meia na profissão e ex-consultor
do Iphan e da Unesco, Antônio fala hoje sobre as mudanças climáticas e os desafios que
o tema envolve para patrimônios em geral, a importância do desenvolvimento sustentável
e sobre o título recebido pelo Rio de Janeiro da Unesco, na categoria Paisagem Cultural
Urbana, entre outros assuntos.
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Antônio Hoyuela, arquiteto: “As escolas de arquitetura e
urbanismo estão aplicando métodos que nos despertam maior
compromisso com a natureza e a propor soluções mais
integradas, ecológicas e eficientes para as cidades”

Antônio Hoyuela: alerta constante para o enfrentamento às mudanças climáticas
Foto: Arquivo Pessoal

RCMA – Mudanças climáticas profundas têm desafiado arquitetos e urbanistas no
mundo inteiro, na construção de equipamentos, de imóveis, que garantam melhor
qualidade de vida das pessoas…
ANTÔNIO – … Certo, estamos trabalhando desde o urbanismo, desde a arquitetura, e
agora desde o paisagismo, com a preocupação de sempre orientar aos governos para
enfrentar as mudanças climáticas. Mas gostaria de fazer algumas declarações prévias:
1 – Mudanças climáticas não só provocam deslizamentos, enchentes, inundações, ou
grandes chuvas ou queda de rochas, mas também danos irreversíveis na saúde das
pessoas e dos ecossistemas. E esse é o verdadeiro perigo. Instituições de renome
internacional como a Fiocruz estão nos avisando isso faz muitos anos. A pior das
catástrofes poderá ser um vírus que incremente as doenças como febre amarela,
chikungunya, dengue ou o novo coronavírus. Nos eventos climáticos no Rio, em fevereiro
de 2019, morreram 17 pessoas e 750 árvores.
2 – Enfrentar as mudanças climáticas exige trabalhar a origem dessas mudanças, que
está no consumo insustentável (alto consumo de carne, ou produção deslocada do
consumo, por exemplo), nos modelos de transporte impactante (baseados no uso dos
hidrocarbonetos) e nos modelos de vida (preferimos viajar para longe do que conhecer
patrimônios próximos). Portanto, a solução começa sempre na porta da nossa casa, no
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nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Só assim conseguiremos reduzir o aquecimento
global, as mudanças nos ritmos dos ecossistemas e os impactos a eles associados.
3 – As cidades são importantes atores das mudanças climáticas, mas o desflorestamento,
a produção agrícola descontrolada, a criação intensiva de gado, ou a exploração de
recursos não renováveis, também impactam enormemente nas mudanças climáticas. O
que nos antecipa que a solução só poderá acontecer se for aplicada a escala planetária, e
começa pelo controle da povoação do planeta. Já faz tempo que ultrapassamos os limites
da sustentabilidade.
RCMA – A chamada `arquitetura ecológica´ tem sido tratada com seriedade
na prática ou está mais no campo das ideias?
ANTÔNIO – Diferenciaria, nesse caso. A arquitetura ecológica já está começando a
expandir, mas o verdadeiro problema começa no urbanismo ecológico. De nada serve
fazer casas ecologicamente respeitosas em cidades que não integram a natureza, a
lógica ecossistêmica, ou modelos de vida muito mais comprometidos com a gestão das
águas, do lixo, dos materiais recicláveis, e com a proteção de seus recursos, incluído a
paisagem. Primeiro deveríamos preparar as nossas cidades.

Aterro do Flamengo, intervenção do homem na paisagem do Rio
Foto: Alexandre Macieira/ Riotur

RCMA – De que forma? Pode dar alguns exemplos?
ANTÔNIO – Recentemente fiz uma listagem de algumas das ideias que poderiam
contribuir para um urbanismo mais ecológico e mais sustentável:
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– Consumo familiar próximo, ecológico; a maior utilização da horticultura e agricultura de
proximidade (aumento das migrações para a área rural). Uma espécie de ruralização e
autonomia.
– Verdear as cidades, integrar o meio ambiente e o patrimônio cultural nas suas diferentes
escalas (local, urbana e territorial). O que chamo de renderização.
– Pensar e trabalhar soluções locais em rede, desde o reconhecimento da paisagem, a
pensamentos globais (viagens seletivas e home office), reforço sistémico e de
pertencimento. Pensamento em rede desde o reforço local e familiar.
– Drenagem sustentável, saneamento extensivo (macrófitas) e reciclagem das águas “in
situ”, aproximando a gestão integrada ao usuário. Reciclagem das águas.
– Coberturas, fachadas, calçadas e estacionamentos verdes (permear e verdear) e
garantir a continuidade dos habitats e ecossistemas. Reconectando ecossistemas.
– Reduzir os fluxos de materiais, de lixo e de produção aproximando-os da demanda,
mediante usos e atividades misturados, e densidades progressivas: Proximidade e
recentralização.
– Transporte público e sustentável, nas suas diversas escalas, local, urbana, territorial,
regional e internacional, diminuição das viagens desnecessárias e “Cidades de 15
minutos”, como Madrid, Paris….
– Olhar granulado, diversidade multi-escalar e multi-finalitária (gerir a complexidade da
paisagem por morfotipos ou unidades de caráter), a solução está no detalhe “minimalista”.
– Planejamento integrado, monitoramento e ações preventivas (antecipar) combatendo,
minimizando e reduzindo os riscos naturais (geológicos e ambientais) e culturais (sociais,
econômicos, políticos), educando e aumentando a resiliência: aumentando a resiliência.
– Energias sustentáveis e renováveis,iomassa, fotovoltaica, eólica e micro hidráulica
(pequena escala) e vetores de armazenamento e distribuição eficientes.
– Colaborativo, digital e participativo (apoiado nas plataformas digitais e na geografia do
dado), melhorando a qualidade de vida e da ambiência, a eficácia e a eficiência da
paisagem, e garantido os serviços públicos, principalmente a saúde e a assistência
mínima emergencial: ambiente saudável.
RCMA – Arquitetos, urbanistas e ambientalistas têm falado a mesma língua em prol
de um desenvolvimento sustentável hoje no Brasil e no mundo?
ANTÔNIO – Estamos colaborando, sim, tanto na escala local, quando na escala
planetária. O encontro da UIA vai focar muito nesses assuntos em julho de 2021 e com
contribuições de todo o planeta. Por exemplo, a equipe espanhola, liderada pelo CSAE,
com a qual estou colaborando, vai focar na habitação e na saúde (e isso antes da
pandemia). E para os dois desafios propõe soluções ecológicas e sustentáveis, mais
comprometidas com as mudanças climáticas e os desafios que desperta para nós
arquitetos.
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Já nos anos 70, Ian Mc Harg, um grande urbanista (na verdade paisagista, ou landscaper)
vai inventar o método do “overlay mapping”, sobreposição de mapas, para gerir a
complexidade de nossos territórios e de nossas paisagens. Com isso ele inaugura a
tecnologia dos SIGs (Sistemas de Informações Geográficas), mas também, e sobretudo, a
procura de soluções para modelos de expansão urbana absolutamente insustentáveis. Mc
Harg, no seu livro `Desenhando com a Natureza´ já fala da necessidade de se trabalhar a
escala territorial antes de abordar a escala urbana, e reconhecer a geologia, os solos, os
rios, as águas, os recursos ambientais e econômicos, e propor, depois, dois mapas de
síntese, um de capacidade do território (donde devemos aplicar um determinado uso ou
atividade) e outro de fragilidade (que nos indica onde não devemos nunca aplicar esse
uso ou atividade).
Desde então, numerosas escolas de arquitetura e urbanismo estão aplicando esse
método que nos leva a um maior compromisso com a natureza, antes de mais nada, e a
propor soluções mais integradas, ecológicas e eficientes para nossas cidades e nossos
assentamentos, sejam eles residenciais, produtivos, comerciais ou de lazer.
RCMA – Os governantes, de um modo geral, no Brasil, têm entendido a importância
de se pensar conjuntamente em globalização e recuperação dos valores dos
espaços locais onde vivemos?
ANTÔNIO – Eu sempre me surpreendo no Brasil pelo alto nível de pesquisa das suas
universidades e pela qualidade das suas leis ou do seu corpo técnico, ou diplomático,
mas depois as soluções não chegam. Corpos técnicos de escala municipal, estadual ou
até federal tem uma grande qualificação, mas falta engatilhar isso com a política efetiva,
aquela que resolve e aplica essas ideias. Acho que estamos numa crise democrática
planetária. Falta juntar as ideias que vêm de baixo, com os governos que as impõem de
cima.
RCMA – Isso requer o quê?
ANTÔNIO – Isso tem a ver com a necessidade de uma maior participação pública da
sociedade civil nos processos de tomada de decisões, com uma maior integração das
políticas públicas (por setores e áreas de trabalho) e uma maior integração dos diferentes
níveis ou escalas de governo, a federal, a estadual e a municipal. Só nessa integração e
nessa transversalidade, no sentido horizontal (de âmbitos de conhecimento) e no vertical
(de escalas espaciais e escalas de governo) poderemos encontrar as soluções aos
desafios globais e locais que a sociedade contemporânea nos coloca em relação ao
combate às mudanças climáticas e a compreensão da importância de cuidar, conhecer e
gerir adequadamente nossas paisagens e nossos territórios.
RCMA – O Rio de janeiro foi o primeiro município a ser reconhecido pela Unesco
como Patrimônio Mundial na categoria Paisagem Cultural Urbana, em 2012. O que
significou esse título para o Brasil e o mundo?
ANTÔNIO – Como comentei anteriormente, o Brasil lidera o grupo de países que devem
incorporar a paisagem na leitura do seu patrimônio cultural, como base para sua análise,
e como instrumento para uma gestão eficiente desses territórios. A declaração de 2012
contribuiu para reforçar essa ideia e iniciar uma revisão da chancela, e dos outros lugares
patrimônio da humanidade, desde uma perspectiva mais ampla, mais integradora, mais
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paisagística. Existem hoje pouco mais de 1.200 lugares no mundo reconhecidos como
patrimônios da humanidade. O Brasil tem 15 na categoria de patrimônio cultural, 7 na
categoria natural e 1 na categoria mista (algo parecido a paisagístico, que é Paraty, no
Sul Fluminense). O reconhecimento anuncia o valor universal e excepcional de todos
esses bens chancelados pela Unesco, os coloca na lista dela, e, portanto, no mapa dos
bens que todo amante da cultura ou da natureza quer visitar.
RCMA – Ao mesmo tempo o título exige a preservação desses valores através da
garantia da sua autenticidade e da sua integridade, não?
ANTÔNIO – Eles devem ser uma manifestação excepcional de tradições, mitos, técnicas,
estilos próprios daquele local, bem característicos, mas, ao mesmo tempo, devem ser
preservados, conservados e requalificados, e, como diz a última recomendação da
Unesco, entendidos, não só como paisagens urbanas de interesse histórico, mas também
artístico, simbólico, etnográfico e, sobretudo, ecológico. Porque a preservação exige
reforçar os processos ecológicos que os sustentam.
RCMA – Que tipo de questões o título dado pela Unesco ao Rio alavancou?
ANTÔNIO – A declaração inclui as paisagens transformadas pelo homem na sua
dimensão de integração com a natureza. Ajudou a definir estratégias de sustentabilidade
da paisagem entendida como síntese entre natureza e cultural. A declaração promove a
importância da conservação do patrimônio como memória da cultura e símbolo da
identidade carioca, e o aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento e gestão dos
elementos do Sítio. Daí surge o projeto Prodoc do qual eu participei, por exemplo, mas
também todo o trabalho do comitê gestor dirigido pelo Iphan. Esse comitê gestor contribui
para a aplicação desses instrumentos na gestão integrada do Sítio, com um envolvimento
direto das três esferas governamentais, da sociedade civil e da academia. As reuniões
que assisti estavam focando em debates muito ricos e interessantes sobre a proteção do
sítio e sobre as ações dos diferentes atores envolvidos.
RCMA – Dá para traduzir esse avanço em números?
ANTÔNIO – Sim. Hoje, a perspectiva integrada do patrimônio permite gerir 180 bens
federais, 350 estaduais, 2.000 municipais e mais de 10 mil bens preservados, com as
suas diferentes dimensões, valores, naturais e culturais, materiais e imateriais,
promovendo uma gestão global do patrimônio, uma gestão integrada, e um reforço efetivo
da paisagem cultural como um todo único. O que eu chamo de Sistemas Territoriais.
RCMA – Como se estruturam essas medidas?
ANTÔNIO – As medidas dessa gestão compartilhada são estruturadas em quatro
dimensões. Uma primeira dimensão institucional e normativa que integra os diversos
atores a partir da leitura e compreensão de suas diversas responsabilidades,
responsabilidade da Comissão Gestora. A dimensão técnico-operacional e econômicofinanceira nos coloca no campo da ação direta, da realidade, nos aproximando a
aplicabilidade da candidatura, com ações coordenadas pelo Conselho Consultivo. Um
exemplo pode ser a integração das antenas do Alto do Sumaré, iniciada pelo ICMBio, mas
coordenada pelo Comitê Gestor das Paisagens Cariocas, por envolver questões
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urbanísticas, de segurança, ambientais, etc… Essa é a grande virtualidade da visão
paisagística: criar um foro onde pode-se trabalhar a paisagem como um todo.

Paisagem urbana e natureza preservada: equilíbrio buscado
incansavelmente por Antônio Hoyuela
Foto: Alexandre Macieira/Riotur

RCMA – O Rio
e paisagísticos?

e

o

Brasil preservam bem seus patrimônios culturais

ANTÔNIO – O Brasil tem uma das instituições mais antigas e valorosas para a gestão do
patrimônio cultural no mundo: o Iphan. Mesma coisa com o patrimônio natural, com
ICMBio e com o Ibama. Além disso, o Brasil conta com um dos comitês nacionais do
Icomos reconhecido pela Unesco (para assessorar sobre os lugares chancelados como
patrimônio mundial), como um dos mais ativos do mundo, e que, com seus debates ricos
e profundos, está influenciando as políticas internacionais. Foi assim, por exemplo, no
processo de reconhecimento da capoeira como patrimônio imaterial, que acabou
induzindo a convenção de 2003 da Unesco sobre esse patrimônio. Hoje, Iphan, ICMBio,
Ibama, estão trabalhando por incorporar a paisagem como instrumento de suas políticas.
O Icomos ambém está desenvolvendo importantes debates sobre o próprio conceito de
patrimônio cultural, sobre mudanças climáticas, sobre patrimônio imaterial, sobre riscos,
sobre fortificações, paisagens culturais, etc…E, portanto, o debate está sendo muito rico e
interessante. Está faltando só bater o martelo e integrar isso dentro das diferentes
políticas públicas.
RCMA – O Brasil se preocupa em preservar seu passado?
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ANTÔNIO – Sim, se preocupa. Mas deveria juntar isso com a preocupação de se
preservar sua paisagem. Não existem povos sem território, e não existe patrimônio,
memória ou cultura, sem a paisagem. Estamos trabalhando justamente nesse salto:
entender o que é a paisagem, e como ela envolve aspectos ambientais, sociais,
econômicos e, sobretudo, perceptivos.
RCMA – A burocracia ainda emperra muito as leis de proteção ao patrimônio
histórico e paisagístico no Brasil?
ANTÔNIO – Sim, eu acho que devemos pensar menos em branco ou preto e muito mais
o cinza, os termos intermédios, os diálogos, os necessários equilíbrios, entre
desenvolvimento e conservação, entre o material e o imaterial, entre natureza e cultura.
Trabalhamos muito para aplicar e fazer cumprir as leis e menos em pensar se elas se
adequam a nossos verdadeiros e mais autênticos anseios, a nossos desafios e valores,
às nossas memórias e às nossas identidades.
RCMA – Finalizando, o Rio de Janeiro está no caminho certo, então, na questão do
zelo com seu rico patrimônio paisagístico?
ANTÔNIO – Posso dizer que o Rio de Janeiro está no olho da Unesco e, com ela, no olho
do mundo, por suas paisagens. Mas também por seus esforços em liderar esse novo
olhar, novos instrumentos de ordenamento e de gestão sustentável, participativos,
inovadores, ecologicamente corretos e respeitosos. Adequados, enfim, à sua escala de
continente e de reserva da natureza e da cultura.
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Interview: The heritage and the challenges
regarding climate and sustainable development
Published in RMCA’s website on August 13th, 2020

Rodrigo de Freitas Lagoon, one of Rio 's postcards:
urban landscape renowned by UNESCO
Photo: Alexandre Macieira/ Riotur

In this edition, we published the second part of the interview with Spanish architect José
Antônio Hoyuela Jayo. He chatted with Rio World Capital of Architecture (RMCA) by
phone, from Palencia, North of Spain, where he works on the revitalization project for a
park, flaunting a 20-meter high sculpture of Christ of the Knoll, by the sculptor Victorio
Macho (from 1931), that resembles Rio de Janeiro’s Christ the Redeemer.
With approximately two decades and half of professional experience and a former
consultant for IPHAN and UNESCO, Antonio talks today about climate change and the
challenges this theme brings to heritage in general, the importance of sustainable
development, and about the title received by Rio de Janeiro from UNESCO, in the Urban
Cultural Landscape category, among other subjects.

57

Antônio Hoyuela, architect: “Architecture and urbanism
schools are applying methods which awaken in us a bigger
commitment with nature and a purpose to propose more
integrated, ecological and efficient solutions to the cities”

Antônio Hoyuela: constant alert to face climate change
Photo: Personal archive

RMCA - Profound climate changes have defied architects and urbanists around the
world in the construction of equipment, building, that assure better quality of life to
people…
ANTÔNIO - Right, we are working through urbanism, architecture and now through
landscaping, caring to always guide governments to face climate change. But I would like
to make some previous statements:
1 - Climate change not only causes landslides, floods, massive rains or rock falls, but also
irreversible damage to the health of people and ecosystems. And that is the real danger.
Internationally renowned institutions such as Fiocruz have been warning us about it for
years. The worst of the catastrophes may be a virus that worsens diseases such as yellow
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fever, chikungunya, dengue fever, or the novel coronavirus. During climate events in Rio in
February 2019, 17 people and 750 trees died.
2 - Facing climate change demands working at the origin of these changes, which are in
the unsustainable consumption (high consumption of meat, or dislocated production from
consumption, for example), in impacting transport models (based on the use of
hydrocarbons) and on models of living (we prefer to travel long-distance than knowing
heritage sites nearby). Therefore, the solution begins always at our doorstep, in our habits
and daily lives. Only then we will be able to reduce global warming, the changes in the
rhythm of ecosystems and its related impacts.
3 - Cities are important actors of climate change, but deforestation, uncontrolled
agricultural production, intensive cattle production, or the exploration of non-renewable
resources, also have a huge impact on climate change. It foreshadows to us that the
solution can only happen if applied on a planetary scale, and it starts by controlling the
population on the planet. We have long surpassed the limits of sustainability.
RMCA - Has the so-called “ecological architecture” been treated seriously in
practice or is it more of an idea?
ANTÔNIO - I would differentiate it, in this case. Ecological architecture is already starting
to expand, but the real issue starts with ecological urbanism. It is not worth building
ecological houses in cities not integrated to nature, to the ecosystemic logic, or to models
of life much more committed to the management of water, of garbage, of recyclable
materials, and with the protection of its resources, including landscape. We should first
prepare our cities for it.

Flamengo Park, human intervention in Rio's landscape
Photo: Alexandre Macieira/ Riotur

RMCA - In what way? Can you give some examples?
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ANTÔNIO - I’ve recently made a list of some ideas which could contribute to a more
sustainable and ecological urbanism:
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

A more proximate and ecological consumption for families; bigger use of
horticulture and proximity farming (enhancing migration to rural areas). A sort of
ruralization and autonomy.
Make cities more green, integrating the environment and cultural heritage in their
different scales (local, urban and territorial). It is what I call renderization.
Design and work on local solutions as a network, since the landscape
acknowledgment, to global thoughts (selective travels and remote working),
systemic reinforcement and belonging. Network thinking since the local and familiar
reinforcement.
Sustainable drainage, extensive sewage (macrophytes), and water recycling “in
situ”, bringing the integrated management closer to the user. Water recycling.
Reduce the flow of materials, of garbage, and of production by bringing them closer
to demand, through mixed-use and activities, and progressive densities: proximity
and recentralization.
Sustainable public transport, in its different scales, local, urban, territorial, regional
and international, reducing unnecessary travel and creating “15-minute cities”, such
as Madrid and Paris.
Granulated look, multi-scale diversity, and multi-aimed diversity (managing the
complexity of landscape by morphotypes and character units), the solution is in the
“minimalist” detail.
Integrated planning, monitoring and preventive actions (anticipating) fighting,
minimizing and reducing the natural risks (geological and environmental) and
cultural (social, economical, political), educating and enhancing resilience: more
resilient environments.
Sustainable and renewable energy such as biomass, photovoltaic, wind, and micro
hydraulic (small scale) and efficient storage and distribution vectors.
Collaborative, digital and participative (supported by digital platforms and
geographical data), enhancing the quality of life and of the environment, the efficacy
and efficiency of landscape, and ensuring public services, especially in health and
minimal emergency assistance: a healthy environment.

RCMA – Have architects, urbanists and environmentalists been speaking the same
language towards sustainable development today in Brazil and in the world?
ANTÔNIO – We indeed collaborate both at a local level as well as at a planetary level. The
UIA meeting will focus a lot on these issues in July 2021 and with contributions from the
whole planet. For example, the Spanish crew, led by CSAE, with which I am collaborating,
will focus on housing and health (and that before the pandemic). And to both the
challenges we propose ecological and sustainable solutions, more committed to climate
change and the challenges it triggers to us, architects.
In the 70s, Ian McHarg, a great urbanist (actually a landscaper) invented the “overlay
mapping” method, overlaying maps to generate the complexity of our territories and our
landscapes. Through it, he inaugurated the GIS (Geographical Information Systems) but
especially the search for solutions to models of urban expansion which were absolutely
unsustainable. McHarg, in his book “Design with Nature”, was already discussing the need
to work on a territorial scale before approaching the urban scale and acknowledging the
geology, the soils, the rivers, the hydrology, the environmental and economical resources,
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and proposing, in the end, two maps of synthesis, one with the territory capacity (where
one should apply a specific use or activity) and another of fragility (indicating we should
never apply such use or activity).
Since then, numerous schools of architecture and urbanism are applying this methodology
which leads us to a bigger commitment to nature, before anything else, and to propose
solutions that are more integrated, ecological, and efficient to our cities and settlements,
be it residential, productive, commercial or for leisure.
RMCA - In general, have politicians in Brazil understood the importance of thinking
jointly about globalization and the recovery of the value of the local spaces in which
we live?
ANTÔNIO - I always get surprised in Brazil by the high research level of your universities
and the quality of your laws or your technical or diplomatic body, but, then, the solutions
never come. Technical bodies on a municipal, state, or even federal level have great
qualifications, but what is missing is linking it to effective politics, the one that solves and
applies these ideas. I think we are in a democratic planetary crisis. We need to combine
the ideas from below with the governments who impose them from above.
RMCA - And what does it require?
ANTÔNIO - This relates to the need for a bigger participation of civil society in the decision
making processes, with a bigger integration of public policies (by sector and work fields)
and more integration in the different levels or scales of government, federal, state and
municipal. Only through this integration and transversality, both horizontally (from
knowledge areas) and vertically (from spatial scales and levels of government) can we find
the solutions to the global and local challenges which contemporary society impose us
related to fighting climate change and understanding the importance of preserving,
knowing and properly managing our landscapes and our territories.
RMCA - Rio de Janeiro was the first city to be recognized by UNESCO as a World
Heritage in the Urban Cultural Landscape category in 2012. What does this title
mean to Brazil and the world?
ANTÔNIO - As I have said before, Brazil leads the group of countries that should
incorporate landscape in the interpretation of its cultural heritage, as a basis for analysis,
and as an instrument for the efficient management of these territories. The declaration of
2012 contributed to reinforce this idea and initiate a revision of this entitlement and of other
world heritage sites from a perspective that is broader, more integrated, and more
connected to the landscape. There are today little more than 1,200 places in the world
listed as world heritage. Brazil has 15 of them in the cultural heritage category, 7 in the
natural category, and 1 in the mixed category (something more linked to the landscape,
which is Paraty, in the South of the Rio de Janeiro state). The listing highlights the
universal and exceptional value of all these sites recognized by UNESCO, by putting them
on their list and, therefore, on the map of places every lover of culture of nature wants to
visit.
RMCA - But at the same time the title demands the preservation of these values
through the assurance of their authenticity and integrity, doesn’t it?
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ANTÔNIO - They must be an exceptional manifest of traditions, myths, techniques and
style which are unique to that place, very characteristic but, at the same time, they must be
preserved and requalified and, according to the last UNESCO recommendation, they
should be understood not only as urban landscapes of historical interest but also of artistic,
symbolic, ethnographical and, above all, ecological interest. Because preservation
demands reinforcing the ecological processes which support it.
RMCA - What type of questions have been raised by the title given by UNESCO?
ANTÔNIO - The declaration included the landscapes transformed by the man in the
dimension of its integration to nature. It has helped define strategies of landscape
sustainability understood as a synthesis between nature and culture. The title promotes
the importance of conserving the heritage as a cultural memory and as a symbol of
Carioca identity, and the enhancement of instruments to plan and manage the Site’s
elements. That’s where the PRODOC project , of which I was part, comes from, for
example, but also all the work of the management committee run by IPHAN. This
committee contributed to apply these instruments to the integrated management of the
Site, directly involving the three governmental levels, civil society, and academia. The
meetings I participated in were focused on very rich and interesting debates on on-site
protection and on actions of the different actors involved.
RMCA - Can these advances be translated into numbers?
ANTÔNIO - Yes. Today, the integrated perspective of heritage allows the management of
180 federal sites, 350 state sites, 2,000 municipal and more than 10 thousand preserved
goods, with their different dimensions, natural, cultural, material and immaterial values,
promoting a global management of heritage, an integrated management, and effectively
reinforcing the cultural landscape as a unique whole. It is what I call Territorial Systems.
RMCA - How are these measures structured?
ANTÔNIO - The measures of this shared management are structured in five dimensions.
The first is an institutional and normative dimension integrating the various actors through
a comprehensive understanding of their diverse responsibilities, which is the responsibility
of the Management Committee. The technical-operational and financial-economical
dimension puts us in the direct action field, in reality, bringing us closer to the pertinence of
the candidacy, with actions coordinated by the Consultative Council. An example may be
the integration of antennas in Alto do Sumaré, initiated by ICMBio but coordinated by the
Management Committee of Carioca Landscapes, because it involves issues of urbanism,
safety, environment, etc. That is the biggest virtue of the landscape vision: creating a
forum where one can work with the landscape as a whole.
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Urban landscape and preserved nature: balance tirelessly pursued by Antônio Hoyuela
Photo: Alexandre Macieira/Riotur

RCMA – Doe Rio and Brazil preserve well their cultural and landscape heritages?
ANTÔNIO – Brazil has one of the oldest and most valued institutions to manage cultural
heritage in the world: IPHAN. The same can be said of natural heritage, with ICMBio and
Ibama. Besides, Brazil has one of the national committees of Icomos recognized by
UNESCO (to assist on sites recognized as world heritage), which is the most active in the
world and which, with its rich and deep debates, has influenced international policies. That
is what happened, for example, in the process of recognizing capoeira as an immaterial
heritage, which led to the 2003 UNESCO convention on this heritage. Today, IPHAN,
ICMBio, and Ibama are working to incorporate the landscape as an instrument of their
policies. Icomos is also developing important debates on the concept of cultural heritage
itself, on climate change, on immaterial heritage, on risks, on fortifications, cultural
landscapes, etc. Therefore, it has been a very rich and interesting debate. All we need is
to reach an agreement and integrate it into different public policies.
RCMA – Does Brazil care to preserve its past?
ANTÔNIO – Yes, it does. But it should add it to the concerns for landscape preservation.
There are no people without territory, and there is no heritage, memory, or culture without
landscape. We are working precisely to take this step: understand what is landscape and
how it involves environmental, social, economical, and, above all, perceptive aspects.
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RMCA - Does bureaucracy still make it difficult to adopt historical and landscape
heritage laws in Brazil?
ANTÔNIO - Yes. I think we should see it less in black and white and more in different
shades of grey, in intermediate terms, and consider the dialogues, the necessary balances
between development and preservation, between the material and immaterial, between
nature and culture. We have worked more to apply and enforce the laws and cared less if
they are adequate to our truer and most authentic wishes, to our challenges and values, to
our memories and our identities.
RMCA - Finally, is Rio on the right path, then, when it comes to caring about its rich
landscape heritage?
ANTÔNIO - I can say Rio de Janeiro is under UNESCO’s watch and, with it, under the
world’s watch, when it comes to its landscapes. But also due to its efforts in leading this
new perspective, new instruments of rules and sustainable development which are
participative, innovative, ecologically correct, and respectful. They are adequate, then, to
their continental scale and to their share of natural and cultural reserve.
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CAPÍTULO 2 | Chapter 2
OLHARES SOBRE ÍCONES DO PATRIMÔNIO CARIOCA
Looks at the icons of Rio´s heritage
Um olhar sobre o Patrimônio

Parque Nacional da Tijuca: pulmão verde do Rio e
patrimônio cultural e paisagístico do Brasil
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Uma das maiores florestas urbanas do mundo, o Parque Nacional da Tijuca
é o mais visitado do país há dez anos
Foto: Alexandre Maciel / Riotur

Parque Nacional da Tijuca: pulmão verde do Rio e
patrimônio cultural e paisagístico do Brasil
Publicado no site do RCMA em 09/08/2020

Com quase 40 quilômetros quadrados de área total, o Parque Nacional da Tijuca (PNT),
uma das maiores florestas urbanas do planeta, plantada pelo homem, não tem só na
vegetação seu maior tesouro. O chamado pulmão verde da cidade, com seus bichos,
mananciais, flores e árvores, protege também um rico patrimônio cultural. De acordo com
historiadores e especialistas, basta um passeio por sua enorme variedade de caminhos,
trilhas, cachoeiras, sítios arqueológicos, monumentos e edificações históricas, para se
conhecer o passado do Brasil. Essas características garantiram o tombamento, pelo
Instituto de Patrimônio Histórico Nacional (Iphan), em 1967, da floresta de proteção,
acima das cotas de 80 e 100 metros.
O importante patrimônio cultural que o PNT constitui para o Rio e o país, e suas florestas
no entorno – que somam duas vezes e meia a área total do parque, formando um sólido
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cinturão verde de proteção -, são o tema desta edição de hoje do Rio Capital Mundial da
Arquitetura (RCMA). Uma homenagem à série de matérias ao mês dedicado ao
patrimônio – no próximo dia 17, comemora-se o Dia Nacional do Patrimônio Histórico.

O Cristo Redentor, um dos monumentos do Parque Nacional da Tijuca, no alto do Morro do
Corcovado, é o ponto de maior visitação da unidade
Foto: Hudson Pontes/ Prefeitura do Rio

Nascido do reflorestamento de zonas cafeeiras a partir de 1861, que ganhou repercussão
internacional, numa região cuja natureza tinha sido praticamente extinta no Brasil Império,
é uma ligação natural hoje em dia entre as zonas Norte, Sul e Oeste na cidade, através
de diversas estradas que cortam o parque sinuosamente, descortinando lindos cenários.
A área do PNT é dividida nos seguintes setores para visitação: Floresta, Serra da Carioca,
e Pedra Bonita/Pedra da Gávea. Outro setor, o Pretos Forros/Covanca, ainda não tem
estrutura para visitação. Além disso, a área está em zona de recuperação, proibida a
turistas. A beleza do complexo, tem como elementos dominantes ressaltados na
descrição do tombamento pelo Iphan, o Corcovado, os Dois Irmãos, a Pedra da Gávea, o
Pico do Papagaio, o do Andaraí, o Pico da Tijuca, a Pedra do Conde, entre muitos outros.
Todos são famosos cartões postais, conhecidos no mundo inteiro. Destacam-se ainda
como grandes atrações turísticas a Vista Chinesa, o Parque Lage e as Paineiras.
Para especialistas, a importância do PNT começa pela ajuda no equilíbrio do clima.
Pesquisas comprovam, segundo a direção da unidade, que graças à sua reserva tropical,
a temperatura da cidade tem o clima até 4 graus mais ameno, além de contribuir para a
redução do nível de metais pesados no ar, sobretudo os lançados por veículos.
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Tucano, uma das aves que enfeitam o Parque Nacional da Tijuca
Foto: Divulgação/ ICMBio

O visual também encanta. Principalmente do ponto mais alto do parque, que alcança
1.021 metros. A proteção do parque traz também limites ao gabarito das edificações nas
áreas de entorno das florestas de proteção, de modo a manter as visadas do parque a
partir de diversos pontos, nas diversas regiões da cidade que o circundam. Se por um
lado é um limitador, por outro é um fator de valorização para os bairros circundantes. A
proximidade da floresta, suas vistas e redução da temperatura, em meio à metrópole, é
objeto de desejo para muitos moradores.

Recordista de visitação no país há dez anos
Não é à toa que o interior do Parque Nacional da Tijuca e seus arredores, ricos em fauna,
flora e patrimônios históricos, são os pontos turísticos do gênero mais visitados do país.
No ano passado, todo o complexo recebeu 2.959.444 turistas, segundo estatísticas do
ICMBio, reafirmando a liderança que exerce há pelo menos 10 anos como a unidade de
conservação mais visitada do país. Foram 202.236 visitantes a mais em comparação com
2018, ano em que 2.757.208 pessoas foram ao parque.
O Morro do Corcovado, que fica no Setor Serra da Carioca do parque, que abriga a
estátua do Cristo Redentor, foi o ponto mais visitado em 2019, com 1.940.327 turistas. Em
segundo lugar, ficou a Vista Chinesa, também dentro do Setor Serra da Carioca, com
389.977 turistas, e em terceiro, o Setor Floresta, que recebeu 355.082 pessoas, 85.432 a
mais que no ano anterior (269.650). Nessa área, fica o Mirante da Cascatinha, inaugurado
em março de 2014, que permite ver a queda d’água de 35 metros da Cascatinha Taunay.
Este ano, por conta da pandemia da Covid-19, o parque fechou os portões no dia 17 de
março. Com o programa de flexibilização do isolamento social coordenado pelo governo
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municipal, o PNT foi reaberto parcialmente no dia 9 de julho, assim como o Jardim
Botânico e o Parque Lage. Os locais estabeleceram medidas restritivas para o
funcionamento. (veja mais detalhes no site https://www.icmbio.gov.br/parnatijuca/guia-dovisitante.html).

A cachoeira Cascatinha Taunay encanta visitantes
com seus 30 metros de queda.
Foto: Divulgação/ICMBio

Gestão compartilhada para vigiar o parque e suas raridades
Para conseguir eficácia na gestão da Unidade de Conservação mais visitada do Brasil, o
PNT conta com uma fusão de órgãos de todas as esferas governamentais, entre outros
apoios. A intenção é garantir segurança, tanto para as florestas, quanto para os visitantes,
que desfrutam o parque turisticamente e fazem uso de suas dependências e entorno para
práticas esportivas, recreativas, culturais, comerciais e religiosas.
A gestão também prima pela sensibilização e educação ambiental; fiscalização para o
bom uso do equipamento, segurança pública e combate a incêndios florestais. Os campos
destinados a pesquisas, manejos e monitoramento em geral dos acessos (a pé ou por
veículos) também são tratados como prioridades no dia a dia. Em dezembro, por
questões financeiras e políticas, a Associação Amigos do Parque Nacional da Tijuca, que
atuava há 20 anos com diversos tipos de ações protetivas, de lazer e esportivas, encerrou
suas atividades.
Na tentativa de se proteger ao máximo tantas riquezas, foi criado um Acordo de Gestão
Compartilhada, que define o papel e a colaboração de cada órgão envolvido. Diretamente
subordinado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio –
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autarquia do Ministério do Meio Ambiente, a gestão do PNT é realizada de maneira
compartilhada entre os governos federal, estadual e municipal.
Para a ordem pública e segurança dos visitantes nas vias que cortam o parque, que
apesar de estarem em uma área federal, são de acesso público e estão inseridas na
malha viária da cidade, o PNT tem o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Os
vigilantes e monitores do complexo, por sua vez, zelam pela conservação ambiental da
área e controle de acesso. A manutenção e limpeza são feitas por equipes do ICMBio,
Comlurb, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Habitação e Conservação (SMIHC). A
gestão compartilhada conta ainda com a participação do Instituto Estadual do
Ambiente(INEA), Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e Arquidiocese do Rio de
Janeiro, já que a estátua do Cristo Redentor está dentro da unidade.
Pelos dados oficiais do Instituto Pereira Passos, que realiza monitoramento do
crescimento urbano do Rio, não existe nenhuma invasão na floresta, mas houve um
aumento considerável de construções irregulares na zona de amortecimento da área de
proteção. Hoje existem cerca de 120 comunidades no entorno imediato do Parque.
Na administração do Parque existe uma coordenação socioambiental que procura
estabelecer o diálogo com essas comunidades e criar modelos de atuação conjunta
nesses territórios.
Reintrodução da fauna
De acordo com o ICMBio, no interior do PNT são encontradas 63 espécies diferentes de
mamíferos; 226 tipos de aves; 70 de anfíbios e repteis; e 67 de invertebrados. Uma
floresta sem animais que dispersem suas sementes é uma floresta vazia. Cento e
cinquenta anos após o início do reflorestamento, o Programa de Reintrodução de Fauna
no Parque Nacional da Tijuca pretende continuar a obra de reconstrução da floresta.
Desde 2009, o PNT iniciou um programa de reintrodução monitorada de cutias em
parceria com a UFRJ e diversas outras instituições. Em 2015 foi a vez do bugio (Alouatta
guariba) e, em breve, novas espécies serão reintroduzidas no Parque.

Filhote de bugio (Alouatta guariba) no colo da mãe, registrado em 2017.
Foto: Divulgação/ ICMBio
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A reintrodução de mamíferos e aves que contribuam na dispersão de sementes, na
ciclagem de nutrientes e em diversas funções ecológicas é muito importante para o
equilíbrio do ambiente e a manutenção da floresta a longo prazo. Espécies da fauna
nativa são reintroduzidas no Parque Nacional da Tijuca para que populações se
restabeleçam em seu habitat original, de onde foram historicamente extintas. Este
processo é conhecido como refaunação.
Grande parte da área hoje protegida pelo Parque era ocupada por cafezais no século XIX.
O Maciço da Tijuca também foi muito empobrecido pela caça e destruição de habitats
durante o processo de colonização e ocupação do Rio de Janeiro. Os esforços de
reflorestamento aliados ao processo de regeneração natural resultaram na floresta que
temos hoje. No entanto, muitos animais extintos localmente nunca retornaram à floresta.
Com a criação do Parque Nacional em 1961, diminuição da cultura da caça na população
urbana e aumento da colaboração entre a administração do PNT e as instituições
científicas do Rio de Janeiro, avalia-se que agora existem condições propícias para
refaunar a floresta.
Nos anos 1970, a administração do Parque realizou diversas solturas de animais
apreendidos que resultaram no restabelecimento de populações de várias espécies, como
o Tucano-de-bico-preto, Araponga, Sabiá-laranjeira, Sanhaço-cinza e Saíra-sete-cores.
A reintrodução de cutias (Dasyprocta leporina) no PNT acontece com sucesso há seis
anos e é um projeto da UFRJ, UFRRJ (Rural), com apoio do Parque Nacional da Tijuca,
Parques e Jardins e RioZoo. Após serem capturadas no Campo de Santana, as cutias
são examinadas para atestar que estão saudáveis, passam por um período de
aclimatação e são soltas gradualmente. Seis anos depois, 32 cutias foram soltas e a
estimativa atual destes animais no Parque é de aproximadamente 40 indivíduos. Elas já
estão ao menos na sua terceira geração, pois já foram observadas cutias nascidas no
Parque tendo seus próprios filhotes. Livres nas florestas, algumas espécies de cutias
recebem colares de radiofrequência e também são monitorados por meio de câmeras
fotográficas. O objetivo é criar uma população viável a longo prazo, mas o número ideal
ainda depende de estudos. Esses roedores são de pequeno porte e vivem, em média, até
cinco anos.
Em setembro de 2015 o Parque Nacional da Tijuca, em parceria com a UFRJ, iniciou o
processo de reintrodução de bugios. Bugios são grandes macacos, que têm importantes
papéis ecológicos, não só em dispersão de sementes, mas também na ciclagem de
nutrientes no ecossistema. Neste último papel, os bugios têm uma grande interação com
besouros rola-bostas, que se utilizam das suas fezes e disponibilizam os nutrientes para o
solo. Bugios são também animais muito carismáticos e notáveis por suas poderosas
vozes, que podem ser ouvidas a quilômetros de distância.
A soltura do primeiro grupo aconteceu depois que os macacos passaram alguns meses
no Centro de Primatologia do Estado do Rio de Janeiro (CPRJ/INEA) para realização de
exames, quarentena e formação do grupo social. Um período em viveiro instalado dentro
do Parque permitiu a adaptação gradual ao ambiente natural e adequação da dieta, com
inclusão de folhas e frutos típicos de Mata Atlântica. O objetivo é que a reintrodução dos
animais na natureza ocorra da forma mais natural e tranquila possível. Outros grupos
devem ser soltos nos próximos anos.
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Um dos maiores problemas para a conservação da biodiversidade no mundo atual são as
florestas vazias.
Muitas florestas que parecem intactas à primeira vista não têm mais animais de grande
porte, que foram exterminados pela caça (comercial e de subsistência). O processo de
perda de fauna que produz florestas vazias é chamado defaunação. Em uma floresta
vazia, a perda dos grandes animais leva à interrupção de vários processos ecológicos que
eles realizam em florestas intactas, tais como dispersão de sementes de grandes árvores,
regulação de populações de presas e ciclagem de nutrientes. A perda desses processos
faz com que o ecossistema de uma floresta vazia não funcione adequadamente, e se
nada for feito, a tendência é que uma floresta vazia vá perdendo, pouco a pouco, a sua
biodiversidade.

Das 1619 espécies vegetais do PNT, 433 estão ameaçadas de extinção.
Foto: Divulgação/ ICMBio

O que está em andamento no PNT é parte de um projeto maior para refaunação de
florestas do estado do Rio de Janeiro, o Projeto Refauna. Este projeto é uma parceria
entre universidades do Rio de Janeiro (Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Universidade Rural do Rio de Janeiro e Instituto Federal do Rio de Janeiro) e várias
outras instituições como o Instituto Chico Mendes (ICMBio), o Instituto Estadual do
Ambiente do RJ (INEA), a Prefeitura do Rio de Janeiro (Fundação Parques e Jardins e
Fundação RioZoo), a Fundação Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e o Centro de
Reabilitação de Animais Silvestres da Universidade Estácio de Sá.
Os principais pesquisadores envolvidos no Refauna são Fernando Fernandez e Marcelo
Rheingantz (UFRJ), Alexandra Pires (UFRRJ) e Maron Galliez (IFRJ), além de numerosos
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estudantes de pós-graduação e de graduação que têm desempenhado um papel
fundamental. No PNT a iniciativa é coordenada pelo biólogo Ernesto Viveiros de Castro,
chefe do Parque.
O Projeto Refauna é atualmente financiado por recursos da Fundação Grupo Boticário de
Proteção à Natureza, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Fonte: https://parquenacionaldatijuca.rio

Nota do Iphan
Em nenhum lugar do mundo é possível encontrar a harmonia entre natureza e área
urbana que oferece o Rio de Janeiro. Na cidade, caminha-se por ruas com edificações
históricas e arranha-céus que desembocam em praias deslumbrantes. Com mais alguns
passos, o transeunte se depara com cachoeiras caudalosas e vegetação exuberante. Por
todos os cantos, os elementos naturais e as construções do homem se mesclam para
propor um conceito sustentável de cidade.
O Rio de Janeiro tem a maior floresta urbana do planeta. Exemplo impressionante deste
Patrimônio Natural é o Parque Nacional da Tijuca. O monumento é resultado do
reflorestamento de zonas cafeeiras iniciado, a partir de 1860, com o objetivo de recuperar
os principais mananciais de água que abasteciam a cidade. Durante os séculos 17 e 18,
as matas foram praticamente devastadas para dar lugar a diferentes plantações,
principalmente de café. Em meados do século 19, o Governo Imperial realizou o
reflorestamento da região devastada.
A empreitada foi conduzida pelo Major da Guarda Nacional Manoel Gomes Archer e pelo
Administrador Thomás Nogueira da Gama. Enquanto o Major Archer recuperou as matas
da região da Tijuca, Thomás da Gama reflorestou as matas da região do Sumaré e das
Paineiras, na qual se localizavam o manancial e o aqueduto do Rio Carioca, ambos sob
sua responsabilidade administrativa. Durante os 13 anos de atuação do Major Archer
foram plantadas cerca de 80 mil mudas de variadas espécies de árvores exóticas e
nativas.
Em 25 anos de administração, Thomás da Gama plantou 20 mil mudas de árvores, além
de ter ampliado e melhorado a rede de trilhas e caminhos de acesso ao Silvestre, às
Paineiras e ao Corcovado, contribuindo para aumentar o número de visitantes na região
durante aquele período.
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Imagem: Divulgação ICMBio

Em 1874, o Coronel Gaston de Robert d’Escragnolle assumiu a tarefa de cuidar da
floresta da Tijuca, tendo como colaborador o botânico e paisagista francês Auguste
François Marie Glaziou. O trabalho da dupla se estendeu até 1888 e focou principalmente
no embelezamento da área, que recebeu jardins de estilo francês, pontes, lagos e
mirantes. Após o esforço realizado pelo Império no final do século XIX, a floresta
enfrentou quase meio século de abandono. Somente em 1944 a atividade de recuperação
e manutenção sistemática da cobertura vegetal foi retomada, sob a supervisão do
industrial e “mecenas” Raymundo Ottoni de Castro Maia que, com o auxílio do paisagista
Roberto Burle Marx, moldou a feição atual do espaço.
A Floresta da Tijuca foi oficializada como parque em 1961. Apenas seis anos depois, em
1967, foi inscrita no Livro Do Tombo Arqueológico, Etnográfico E Paisagístico do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Mais recentemente, o monumento
ganhou projeção mundial. Em 2012, o Rio de Janeiro tornou-se a primeira área urbana do
mundo a ser reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial Cultural e Natural.
A chancela, que se enquadra na categoria de Paisagem Cultural, inclui o Parque Nacional
da Tijuca. O título veio apenas coroar o que a população da cidade e os turistas já sabem
há tempos: trata-se de uma joia do Rio de Janeiro, que concilia lazer e valorização da
história nacional com a preservação do meio ambiente.
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Tijuca National Park: Rio’s green lungs and
Brazil’s landscape and cultural heritage

One of the largest urban forests in the world, Tijuca National Park
has been the most visited in the country for ten years.
Photo: Alexandre Macieira / Riotur

Published on the RCMA website on 08/09/2020

With an area of almost 40 square kilometers, Tijuca National Park (PNT), one of the
world’s largest urban forests, planted by man, does not only have the vegetation as its
main treasure. The so-called city’s green lungs, with its animals, water sources, flowers
and trees, protects a rich cultural heritage. According to historians and experts, it takes
one walk around its variety of paths, tracks, waterfalls, archaeological sites, monuments
and historic buildings, to get to know Brazil’s past. Because of these characteristics, the
National Historic Heritage Institute (Iphan) designated it in 1967, as a protected space, that
must be preserved above the 80 and 100 meters shares.
PNT represents an important cultural heritage for Rio, the country, and the forests that
surround it - totaling two and half times the park’s total area and creating a green
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protection belt -, are the theme of today’s edition of Rio World Capital of Architecture
(RWCA). A tribute to the series of reports of the month dedicated to heritage - on the 17th,
we celebrate the Historic Heritage National Day.

Christ the redeemer, one of the monuments of Tijuca National Park, on top of Corcovado Hill, is
the most visited point in the complex
Photo: Hudson Pontes/Rio City Hall

Born from the reforestation of coffee-growing zones from 1861, it had an international
repercussion, since it flourished in a region which had its nature almost extinct during
Brazil’s years as an empire. It is today a natural connection between the North, South and
West zones of the city, through a variety of roads that sinuously cross the park, unveiling
amazing views.
The area of PNT is divided in the following visiting areas: Forest, hills of Serra da Carioca
and Pedra Bonita/Pedra da Gávea. Another area, Pretos Forros/Covanca still does not
have an adequate structure for visitation. In addition, it is a recovery area, where tourists
are not allowed. The complex’s beauty has as its dominant elements, highlighted in the
Iphan’s description that was used to designate it as a protected space, Corcovado, Dois
Irmãos, Pedra da Gávea, Pico do Papagaio, Pico do Andaraí, Pico da Tijuca, Pedra do
Conde, among many other. They are all famous postcards, known all over the world.
Places like Parque Lage, Vista Chinesa and Paineiras, stand out as great tourist
attractions.
According to specialists, the importance of PNT begins with helping to balance the climate.
Research shows, according to the unit's management, that thanks to its tropical reserve,
the temperature of the city has a mild climate of up to 4 degrees, in addition to contributing
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to the reduction of the level of heavy metals in the air, especially those launched by
vehicles.

A toucan, one of the birds that embellish the Tijuca National Park
Photo: Release/ ICMBio

The view also fascinates, especially from the park’s highest point, which reaches 1.021
meters. The park’s protection also imposes limits to the size of the buildings around the
protected forests, in order to preserve the views in the various points of the park, in the
different regions of the city that surround it. If, on the one hand, it is a limiting factor, on the
other hand, it is a valorisation of the surrounding neighborhoods. Proximity to the forest, its
views and a lower temperature, in the center of a metropolis, are an object of desire to
many residents.
Record-holder of visitors in the country for the last 10 years
It is not a coincidence that the interior of Tijuca National National Park and its
surroundings, rich in fauna, flora and historical heritages, are the country’s most visited
touristic sights of that kind. Last year, the complex received 2.959.444 tourists, according
ICMBio’s statistics, reaffirming the leadership it has held for at least 10 years, as the
country’s most visited conservation unit. There were 202.236 more visitors compared to
2018, when 2.757.208 visited the park.
The Corcovado Mountain, located in the Serra da Carioca sector of the park, which
includes the statue of Christ the Redeemer, was the most visited point in 2019, with
1.940.327 tourists. In second place was Vista Chinesa, also in the Serra da Carioca
sector, with 389.977 tourists and, in the third place was the forest sector, which received
355.082 visitors, 85.432 more than in the previous years (269.650). In this area, there is
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the Mirante Cascatinha, inaugurated in March 2014, which has amazing views of the
Cascatinha Taunay, a 35 meters high waterfall.
This year, due to the Covid-19 pandemic, the park closed its gates on March 17th. With
the social distancing flexibilization program, coordinated by the municipal government,
PNT was partially reopened on July 9th, alongside with the Botanical Garden and the Lage
Park. These places have established restrictive measures for their operation. (see more
details on the website: https://www.icmbio.gov.br/parnatijuca/guia-do-visitante.html).

The Cascatinha Taunay waterfall amazes visitors with its 30 meters high fall
Photo: Release/ ICMBio

Shared management to surveil the park and its treasures
In order to have an effective management on Brazil's most visited conservation unit, PNT
relies on a fusion of agencies from all government spheres, among other kinds of support
entities. The intention is to ensure safety for the forest, as well as for the tourists who enjoy
the park doing sports, recreational, cultural, commercial and religious activities.
Management is also committed to raising awareness and to environmental education;
inspections in order to ensure good use of the park, public safety and to combat wildfires.
The research and monitoring (people and cars) of the fields are also treated as a priority.
In December, due to political and financial issues, the Friends of Tijuca National Park

78

Association, which had been operating for the last 20 years, with a variety of protective,
leisure and sport initiatives, ceased operations.
In an attempt to protect these treasures as much as possible, a Shared Management
Agreement was established, defining the role and collaboration of each involved agency.
Directly subordinated to Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation - ICMBio - an
autarky from the Ministry of the Environment, the management of PNT is shared by the
federal, state and municipal government.
Even though the roads that cross the park are located in a federal area, the public has
access to them and they are integrated with the city’s road network. Therefore, to ensure
public order and the safety for visitors, PNT has the backup up from the police and the
municipal guard. The guards and monitors in the complex take care of the environmental
conservation and control access to the park. Maintenance and cleaning are done by teams
from ICMBio, Comlurb, the Municipal Secretariat of Infrastructure Housing and
Conservation (SMIHC). Shared management also counts on the participation of the State
Institute of the Environment (INEA), the Secretariat for the Heritage of the Union (SPU)
and the Archdiocese of Rio de Janeiro, since the Christ the Redeemer statue is located in
the complex.
According to official data from the Pereira Passos Institute, which monitors Rio’s urban
growth, there is not a single invasion in the forest, but there was significant increase in
irregular buildings in the protection area’s “buffer zone”. Today, there are 120 communities
in the park’s immediate surroundings. In the administration of the park, there is a socioenvironmental coordination that seeks to promote dialogue with these communities and
establish joint action models in such territories.

Reintroduction of the fauna
According to ICMBio, inside the PNT there are 63 different species of mammals; 226
species of birds; 70 among amphibians and reptiles; and 67 types of invertebrate animals.
A forest without animals who spread seeds is an empty forest. One hundred and fifty years
after the beginning of the reforestation process, the fauna reintroduction program at the
Tijuca National Park intends to keep up with the reconstruction of the forest. In 2009, PNT
started a program for the monitored reintroduction of agoutis in a partnership with the
Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) and many other institutions. In 2015, howler
monkeys (Alouatta guariba) started to be reintroduced to the park, and new species will
follow.
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A baby howler monkey (Alouatta guariba) with its mom, picture from 2017
Photo: Release/ ICMBio

The reintroduction of mammals and birds that contribute to the spread of seeds, to nutrient
cycling and many other ecological roles is very important to the environmental balance and
the long-term maintenance of the forest. Species of the native fauna are reintroduced in
the Tijuca National Park so that these populations can reinstate themselves in their original
habitat, from where they were historically extinct. This process is called rewilding.
The largest part of the area now protected by the park was filled with coffee plantations
during the XIX century. The Tijuca Rock Mountain was also very harmed by the
destruction of habitats during the colonization process and the hunting activity, when Rio
was occupied. The reforestations efforts, allied with the natural regeneration process,
resulted in the forest we have today. However, many animals were locally extinct and have
never returned to the forest. With the establishment of the national park in 1961, the
hunting culture decreased and the collaboration between the administration of the PNT
and the scientific institutions of Rio de Janeiro increased. Today, it is believed that we now
have the proper conditions to rewild the forest.
In the 1970s, the Park’s administration carried out the release of a lot of captured animals
which ended up reestablishing the populations of a variety of species, such as the blackbeak toucan, the jaybird, the Sabiá-laranjeira, among other birds.
The reintroduction of agoutis (Dasyprocta leporina) at the PNT has been a success in the
last 6 years and is a project from the Federal University of Rio de Janeiro and the Federal
Rural University of Rio de Janeiro with the support of Tijuca National Park, the Parks and
Gardens Foundation and Riozoo. After being captured at Campo de Santana, the agoutis
are tested to check if they are healthy, go through an acclimatization period, before being
gradually released. After six years, 32 agoutis were released and the current population in
the park is estimated to be around 40 specimens. They are already in its third generation,
because agoutis born in the park have already reproduced. Free in the forest, some
species of agoutis receive radio frequency collars and are also monitored by cameras. The
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goal is to create a long-term viable population, but the ideal number still depends on
studies. These are small-sized rodents and live, on average, five years.
In September 2015, the Tijuca National Park, in a partnership with UFRJ, started a
process for the reintroduction of howler monkeys. These are big monkeys that have an
important ecological role, not only when it comes to spreading seeds, but also to nutrient
cycling and to the ecosystem. In this last activity, the howler monkeys interact with the
Digitonthophagus gazella, who use their faeces to provide nutrients for the soil. The
Howler monkey is also a very charismatic animal and notable by its powerful voices that
can be heard miles away.
The release of the first group happened after the monkeys had spent some months in the
Rio de Janeiro State Primatology Center (CPRJ/INEA) for the running of tests, quarantine
and to establish a social group. Some time in a vivarium that was built inside the park
allowed the gradual adaptation to the natural habitat and to a new diet, with the inclusion
of leaves and fruits, typical of the Atlantic forest. The goal is that the animal’s
reintroduction happens in the most natural and calm way possible. Other groups are
expected to be released in the following years.
One of the main problems for the conservation of biodiversity are the empty forests
Many forests that look untouched at first sight, do not have any more large-size animals,
because they were extinct due to hunting. The process of fauna loss, which produces
empty forests, is called defaunation. In an empty forest, the loss of big animals causes the
interruption of many ecological processes, as they perform in forests that are intact,
spreading seeds of big trees, regulating the prey population, allowing the nutrient cycling.
The lack of these processes causes an empty forest to not properly function and, if nothing
changes, there is a chance of gradually losing its biodiversity.

From PNTs 1619 vegetable species, 433 are endangered
Photo: Release/ ICMBio
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Imagem: Divulgação ICMBio

In 1874, Colonel Gaston de Robert d’Escragnolle took on the task to take care of the
forest, having Auguste François Marie Glaziou, a french landscaper, as a collaborator.
Their work lasted until 1888 and focused on the area’s embellishment, creating french
style gardens, bridges, lakes and viewpoints. After the effort made by the Empire at the
end of the 19th century, the forest faced almost half a century of neglect. Only in 1944 did
the activity of recovering and systematically maintaining the vegetation cover resume,
under the supervision of the industrialist and “patrons” Raymundo Ottoni de Castro Maia
who, with the help of landscaper Roberto Burle Marx, shaped the current shape of the
space.
The Tijuca Forest was formalized as a park in 1961. Only after six years, it was included in
the Archeological, Ethnographic and Landscape Book of the National Historic Heritage
Institute (Iphan). More recently, the monument gained worldwide recognition. In 2012, Rio
de Janeiro became the first urban area in the world to be recognized by Unesco as a
World Cultural and Natural Heritage.
This seal, which is part of the Cultural Landscape category, includes the Tijuca National
Park. The title just reaffirmed what the city’s population and tourists have known for years:
it is a treasure of Rio de Janeiro, which mixes leisure and national historic appreciation
with environment preservation.
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Um novo Parque Lage à vista, com elevador e a
famosa Escola de Artes Visuais modernizada
Publicada no site do RCMA em 13/11/2020

Novo desenho para a vista frontal para circulação do bloco de circulação vertical da EAV
Foto: Acervo de Francisco Hue

O Parque Henrique Lage, mais conhecido como Parque Lage, na Zona Sul do Rio de
Janeiro, foi o tema da edição do Rio Capital Mundial da Arquitetura, às vésperas do Dia
Nacional do Patrimônio, comemorado em 17 de agosto. A cessão de uso do Parque Lage,
transferindo ao governo do estado o direito de utilizar o local, que é gerido pelo Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), foi autorizada a partir de
2009. A medida agilizou o uso múltiplo do local, onde funciona a Escola de Artes Visuais
(EAV), de responsabilidade da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa
(Sececrj), e que atende centenas de alunos.
O equipamento é um dos espaços públicos mais visitados da cidade e um dos cartões
postais preferidos dos turistas nacionais e estrangeiros. Com localização privilegiada, aos
pés do Morro do Corcovado, unindo o ambiente urbano à floresta do Parque Nacional da
Tijuca (da qual faz parte desde 2004, quando sua administração passou a ser de
responsabilidade do ICMBio), o antigo engenho de açúcar, com uma área de 52 hectares,
se prepara para receber intervenções modernas, que vão dar mais mobilidade aos
visitantes.
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Pela primeira vez, um projeto de revitalização do espaço, contempla adaptações
elaboradas exclusivamente para atender o uso da famosa Escola de Artes Visuais, que
ocupa o Palacete desde 1974. Desde sua criação, a EAV/Parque Lage é um dos
principais centros de formação, reflexão e debates sobre arte contemporânea, abrigando
exposições de arte, ciclos de cinema e eventos culturais.
O equipamento foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), em 14 de junho de 1957 – o primeiro feito no estado – como patrimônio histórico
e cultural, e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), em 15 de julho de
1965. Ambos, fundamentais para a preservação de sua memória e bens materiais. Por
conta da Covid-19, o parque chegou a ficar fechado por quatro meses. As visitas ao
parque são agendadas pelo endereço eletrônico www.eavparquelage.rj.gov.br .

Tombamentos salvaram o Parque Lage da especulação
imobiliária
De acordo com especialistas, os tombamentos foram fundamentais para a sobrevivência
do Parque Lage, já que na década de 1950, com intensa especulação imobiliária, chegouse a cogitar o loteamento de todo o complexo. A intervenção estadual, especialmente,
ajudou a colocar definitivamente uma pedra no movimento. Com isso jardins intactos,
florestas, grutas, torreão, lagos, represas, ruínas de um mirante e o Palacete, que
completa 100 anos de construção este ano, foram preservados.
Em comemoração aos 55 anos de tombamento pelo Inepac, Claudio Prado de Mello,
diretor-geral do instituto, exaltou a data no site da instituição:
– O Parque Lage constitui um esplêndido conjunto arquitetônico representativo da
arquitetura eclética de influência italiana do início do século 20. Mas por trás desse
conjunto, o local em si reúne alguns dos mais significativos contextos da história do Rio
de Janeiro. Chegar aos 55 anos do tombamento desse bem tão importante para o estado
é realmente uma grande satisfação e cabe sempre lembrar que o Parque Lage foi o
primeiro tombamento da Divisão do Patrimônio Histórico e Artístico da Guanabara, que é
o órgão precursor do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) – afirmou Claudio
Prado.
Na mesma página, o arquiteto Manoel Vieira também comentou sobre a importante
participação do estado no processo de tombamento do imóvel, que se transformou em um
dos espaços mais requisitados para eventos do município.
– O estado teve uma participação muito importante na preservação da história do Parque
Lage com esse tombamento. Uma história muito rica, digna de roteiro de filme, com idas e
vindas. Até hoje, o Parque Lage mantém sua imponente vegetação, o Palacete e a
temática cultural, assim como sonhava o casal (que foi dono do imóvel) Henrique Lage e
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Gabriella Bezanzoni – destacou o arquiteto Manoel Vieira, lembrando que após a morte
de Lage, em 1941, como não tinha filhos, a União incorporou o terreno, segundo as leis
da época.

EAV: referência artística nacional
Para corresponder ao desafio de pensar criticamente o lugar ocupado pela EAV no
cenário cultural e artístico local, nacional e internacional e propor pontos de orientação
que permitam o seu desenvolvimento, foi constituído um grupo de trabalho integrado por
profissionais com atuações diversas no campo da arte. Após análise do levantamento
histórico e diagnóstico das atividades, o grupo elaborou diretrizes e sugeriu indicações
para um Plano Diretor.

Proposta para o bloco de circulação vertical da EAV/ Acervo de Francisco Hue

Tombamentos salvaram o Parque Lage da especulação
imobiliária
De acordo com especialistas, os tombamentos foram fundamentais para a sobrevivência
do Parque Lage, já que na década de 1950, com intensa especulação imobiliária, chegouse a cogitar o loteamento de todo o complexo. A intervenção estadual, especialmente,
ajudou a colocar definitivamente uma pedra no movimento. Com isso jardins intactos,
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florestas, grutas, torreão, lagos, represas, ruínas de um mirante e o Palacete, que
completa 100 anos de construção este ano, foram preservados.
Em comemoração aos 55 anos de tombamento pelo Inepac, Claudio Prado de Mello,
diretor-geral do instituto, exaltou a data no site da instituição:
– O Parque Lage constitui um esplêndido conjunto arquitetônico representativo da
arquitetura eclética de influência italiana do início do século 20. Mas por trás desse
conjunto, o local em si reúne alguns dos mais significativos contextos da história do Rio
de Janeiro. Chegar aos 55 anos do tombamento desse bem tão importante para o estado
é realmente uma grande satisfação e cabe sempre lembrar que o Parque Lage foi o
primeiro tombamento da Divisão do Patrimônio Histórico e Artístico da Guanabara, que é
o órgão precursor do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) – afirmou Claudio
Prado.
Na mesma página, o arquiteto Manoel Vieira também comentou sobre a importante
participação do estado no processo de tombamento do imóvel, que se transformou em um
dos espaços mais requisitados para eventos do município.
– O estado teve uma participação muito importante na preservação da história do Parque
Lage com esse tombamento. Uma história muito rica, digna de roteiro de filme, com idas e
vindas. Até hoje, o Parque Lage mantém sua imponente vegetação, o Palacete e a
temática cultural, assim como sonhava o casal (que foi dono do imóvel) Henrique Lage e
Gabriella Bezanzoni – destacou o arquiteto Manoel Vieira, lembrando que após a morte
de Lage, em 1941, como não tinha filhos, a União incorporou o terreno, segundo as leis
da época.

EAV: referência artística nacional
Para corresponder ao desafio de pensar criticamente o lugar ocupado pela EAV no
cenário cultural e artístico local, nacional e internacional e propor pontos de orientação
que permitam o seu desenvolvimento, foi constituído um grupo de trabalho integrado por
profissionais com atuações diversas no campo da arte. Após análise do levantamento
histórico e diagnóstico das atividades, o grupo elaborou diretrizes e sugeriu indicações
para um Plano Diretor.
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Vista exterior projetada da Cavalariça
Imagem: Acervo de Francisco Hue

Uma vez instituído, foi definido que a Escola de Artes Visuais do Parque Lage está
voltada prioritariamente para o campo das artes visuais contemporâneas, com ênfase em
seus aspectos interdisciplinares e transversais. Abrange também outros campos de
expressão artística contemporânea (música, dança, cinema, teatro), assim como literária
(literatura, poesia), vistos em suas relações com a visualidade. As atividades da EAV
contemplam tanto as práticas artísticas como seus fundamentos conceituais.
A EAV configura-se como centro educacional aberto de formação de artistas e
profissionais do campo da arte contemporânea; como polo cultural voltado para a
formação de público a partir da realização de exposições e eventos; e como núcleo de
documentação, compreendendo uma biblioteca e seu arquivo de documentos históricos
sobre arte e artistas.
Como referência nacional, com uma consistente imagem no meio da arte, a EAV busca
criar mecanismos internos e linhas de atuação externa que permitam um diálogo
produtivo com a cidade e com o circuito de arte nacional e internacional.

História de resistência, celeiro cultural e eventos marcantes
Desde sua fundação, a EAV desenvolve programas de ensino em arte voltados para a
formação de artistas, curadores, pesquisadores e interessados em estabelecer ou
aprofundar o contato com a arte. Fundada por Rubens Gerchman em 1975, a EAV
passou a ocupar a mansão em estilo eclético, tombada pelo IPHAN como patrimônio
histórico e paisagístico, substituindo o Instituto de Belas Artes.
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Projetada pelo arquiteto Mario Vodret em 1920, a residência do armador brasileiro
Henrique Lage e sua esposa, a cantora lírica italiana Gabriela Besanzoni, foi tomada pela
efervescência cultural gerada pelo modelo de escola aberta – um espaço para novas
concepções estéticas – implementado por Gerchman.
Sala antiga de aula da EAV

Sala de aula da EAV antes da reforma
Foto: Acervo Francisco Hue
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Nova sala de aula projetada para a EAV

Nova sala de aula projetada pela equipe do arquiteto Francisco Hue
Foto: Acervo Francisco Hue

Durante a segunda metade da década de 1970, reuniram-se nesse ambiente
transdisciplinar cerca de quarenta artistas e intelectuais de peso, tais como Hélio
Eichbauer, Lina Bo Bardi, Mario Pedrosa, Alair Gomes, Roberto Magalhães, Celeida
Tostes, Gastão Manoel Henriques, Claudio Tozzi, Marcos Flaksman, Sergio Santeiro,
Dionísio del Santo, Roberto Maia, Lélia Gonzáles, Paulo Herkenhoff, entre outros. As 65
oficinas oferecidas ao público de aproximadamente dois mil alunos definiram a escola
como um dos ambientes mais estimulantes da cidade, marcado pela liberdade de
expressão que desafiava o academicismo e a censura imposta pelo regime militar.
A EAV abrigou alguns dos eventos culturais mais importantes da época, como a 1ª
Exposição Mundial de Fotografia, uma montagem da peça O Rei da Vela elaborada por
José Celso Martinez Corrêa, uma exposição inédita de fotografias de Mário de Andrade,
além de inúmeros shows de música com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento,
Cazuza, Fagner e Chico César, realizados no âmbito do projeto Verão a Mil, organizado
por Xico Chaves.
Núcleo de cinema exibiu filmes censurados
Havia também nessa época um núcleo de estudos de cinema, com cursos coordenados
por Sergio Santeiro e Roberto Maia, e um cineclube, o CINEAVE, que exibiu regularmente
diversos filmes censurados, curtas dirigidos pelos alunos, filmes de artistas em Super 8, e
promoveu amplos debates sobre o cinema contemporâneo nacional e internacional, com
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a participação de artistas e intelectuais como Darcy Ribeiro, Roberto da Matta e Ferreira
Gullar.
Um ano após a sua fundação, a EAV, ao lado do MAM, já era considerada uma grande
usina cultural e um espaço de convivência e troca da cidade do Rio de Janeiro, cuja “vida
inteligente” encontrava-se atingida seriamente pela situação de exceção políticoinstitucional do país.

Parque Lage: palco de festas e cenário de diversos filmes de projeção internacional
Foto: Arquivo EAV

Foi na EAV que a poesia marginal, a mais importante expressão literária contra cultural de
resistência, encontrou seu espaço de criação e de realização de performances e eventos,
que reuniam um enorme público jovem em torno da literatura.
Foi na EAV que Francisco Bittencourt sediou nossa primeira e importante revista gay,
Lampião. Foi na EAV que os psicanalistas da vanguarda lacaniana sediaram a Escola
Freudiana do Brasil. Foi na EAV que Joachim Koellreutter organizou os já históricos
concertos de música dodecafônica.
Em 1967, Glauber Rocha filmou Terra em Transe no Parque Lage, e, em 1968, a piscina
ficou nacionalmente famosa, quando Joaquim Pedro de Andrade fez dela o grande
caldeirão da cultura brasileira em “Macunaíma”. O momento era de total efervescência e
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dois grandes cineastas brasileiros filmavam seus clássicos utilizando o Palacete como
locação, em plena ditadura militar.
O teatro também encontrou espaço no Parque Lage. O antológico grupo Asdrúbal Trouxe
o Trombone – formado por nomes como Regina Casé, Perfeito Fortuna, Patrícia
Travassos, Evandro Mesquita e Luiz Fernando Guimarães – ministrava oficinas no prédio.
Ao mesmo tempo, o Parque abria suas portas para as aventuras de uma nova geração.
Os poetas marginais utilizavam aquele espaço para apresentar espetáculos chamados
“Artimanhas” – expressão divulgada por Torquato Neto -, mistura de música, dança,
carnaval e circo.
Aulas começaram a atrair jovens artistas a partir de 1980
Em 1980, Luiz Áquila e o pintor norte-americano John Nicholson passam a ministrar aulas
na Escola de Artes Visuais. A pintura abstrata de Áquila e a linguagem figurativa de
Nicholson atraíram uma quantidade impressionante de jovens artistas.
A resposta veio logo a seguir: em julho de 1984 a EAV inaugurou a exposição “Como vai
você, Geração 80?”, que entrou para a história cultural do país. Sob a curadoria de
Marcus Lontra e Paulo Roberto Leal, a exposição reuniu 123 artistas de todo o Brasil.
Daniel Senise, Beatriz Milhazes, Jorge Guinle, Leonilson, Leda Catunda, Cristina Salgado,
Nuno Ramos, Barrão, Luiz Zerbini são alguns artistas que expressavam em suas obras a
liberdade e a diversidade no processo de redemocratização do país.
O tempo passava e a idéia seminal se mantinha. Artistas consagrados como Caetano
Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Moraes Moreira participaram de shows do projeto
Verão a Mil. As apresentações aconteciam sob uma grande tenda de lona, armada nos
jardins do Parque Lage, que chegou a reunir cerca de mil e quinhentas pessoas.
O entorno da piscina também serviu de palco para as encenações viscerais de José
Celso Martinez Correia. Em 1993, José Celso montou a sua polêmica versão de Hamlet,
de Shakespeare, com quatro horas e meia de duração e atores nus diante da platéia.
Na virada do século, em pleno ano 2000, uma nova galeria foi aberta na EAV para abrigar
o projeto Zona Instável, que ocupou um ambiente singular: as Cavalariças. Destinado à
mostra de artistas plásticos contemporâneos, o projeto propunha o diálogo da obra com o
espaço a ser ocupado. Entre as mostras mais importantes estão as dos artistas Nelson
Félix, Eliane Duarte, Márcia X., Suzana Queiroga, Daniel Senise, Cristina Pape e Malu
Fatorelli.
Fonte: história da EAV http://eavparquelage.rj.gov.br/
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Escola de Artes Visuais (EAV) será revitalizada e modernizada
Entrevista
Francisco Hue, arquiteto: “A Escola de Artes Visuais salvou o Parque Lage”

Francisco Hue, um dos arquitetos que participaram
do projeto para renovação da EAV
Foto: Arquivo Pessoal

O Rio Capital Mundial da Arquitetura entrevistou, em agosto de 2020, o arquiteto
Francisco Hue, o Xidu, sócio-diretor do escritório que leva o seu nome, um dos escolhidos
por um grupo de trabalho em 2013 para elaborar o projeto de reforma, restauro,
paisagismo e nova arquitetura da Escola de Artes Visuais do Parque Henrique Lage,
orçados em cerca de R$ 42 milhões. O projeto é fruto de um edital originado de incentivo
fiscal, que teve apoio do Itaú Cultural, e visa dar mais suporte e conforto para que a
unidade continue oferecendo formação artística – prática e teórica – a um público não
especializado, com ênfase na produção artística mais recente. O projeto tem como
objetivo também resgatar o aspecto original do espaço, adequando espaços e criando
novos usos para as áreas edificadas e jardins.
RCMA – Como foi participar da concepção de um projeto tão importante, e em que fase
ele está?
FRANCISCO HUE – Um orgulho imenso poder contribuir com esse trabalho e ao mesmo
tempo uma responsabilidade enorme por atuar num espaço que não só o Rio, mas o
Brasil e o mundo veneram como jóia rara do patrimônio artístico e cultural. O projeto,
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executivo e multidisciplinar, que havia ficado praticamente parado por uma série de
questões, entre 2015 e 2017, está concluído, aguardando avaliação dos órgãos de
tombamento (Iphan e Inepac). O governo atual tem interesse que o projeto aconteça.
Procuramos contemplar todos os interesses de quem usa as edificações e as áreas
verdes, criando novos espaços, possibilitando mais segurança e acessibilidade.
Procuramos fazer um projeto respeitoso com a natureza e com as devidas tradições
culturais.
RCMA – Além do palacete, quais as outras edificações locais vão passar por intervenções
, de que tipo?
FRANCISCO HUE – Também foram contemplados edificações do jardim, entre elas as
Cavalariças, a Torre e o Coreto. Procuramos adaptar melhor o conjunto arquitetônico e
paisagístico do Parque Lage para que seja explorado pelos visitantes com outros olhares,
de pontos diferentes. Com a intenção de chamar mais a atenção para a existência dele e
para que serve, numa região tão privilegiada junto ao Parque Nacional da Tijuca, aos pés
do Cristo Redentor, e ao mesmo tempo fincado na cidade, na efervescência urbana da
Rua Jardim Botânico.
RCMA – Como define o trabalho da equipe de arquitetos no Parque Lage?
FRANCISCO HUE – Costumo dizer que nosso trabalho foi como quebrar um ovo,
espalhando novos acessos e criando outros espaços de convivência ao redor do palacete,
que, antes, concentrava tudo, com um restaurante e poucos banheiros, por exemplo.
Procuramos espalhar vitalidade, demos mais equilíbrio entre a natureza e o parque.
RCMA – A coordenação do projeto, em 2013, solicitou prioridade na questão de
acessibilidade. O projeto vai atender a esse quesito de que forma?
FRANCISCO HUE – Com certeza a acessibilidade foi pensada, sim. Nem passagens para
veículos do Corpo de Bombeiros, para uma emergência, havia, para se ter uma ideia, e
isso foi providenciado no projeto, assim como a instalação de ar condicionado. Não tinha
levantamento topográfico também e fizemos. Um elevador também foi proposto para ser
instalado ao lado do edifício central, na entrada, que irá oferecer suporte para aqueles
que possuem algum tipo de deficiência física ou dificuldade de locomoção, pois trata-se
de uma escola para todos. Propusemos criar outras áreas de convivências, espalhadas
pelo parque.
RCMA – Sua equipe já tinha tido experiências nesse tipo de intervenção?
FRANCISCO HUE – Sim. E muito bem sucedidas, como a reforma e construção de
pavilhão no Edifício Ceppas, ícone da arquitetura moderna carioca. Nosso trabalho lá foi
premiado, inclusive, pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil. Desde então atuamos nas
áreas de arquitetura residencial e institucional. Também participamos, por exemplo, com
93

sucesso, da modernização do Theatro Municipal do Rio e do Palácio Laranjeiras.
Também fizemos um trabalho bastante produtivo e desafiador no Parque Estadual do
Ibitipoca, um parque florestal localizado no município de Lima Duarte, em Minas Gerais.
RCMA – Qual a importância da EAV para o Parque Lage na sua opinião?
FRANCISCO HUE – Simplesmente é o símbolo de resistência daquele equipamento, que
chegou a ficar meio que abandonado por uma certa época, antes de herdeiros de
Henrique Lage irem morar no imóvel por algum tempo. A escola, que no passado era vista
até como uma espécie e inquilina indesejada pelos gestores, resistiu lá ao longo do
tempo, se firmando como uma dos centro de ensino artes mais importantes e respeitados
do país. Podemos dizer que EAV, que ocupa o palacete há 50 anos, salvou aquele
espaço. Agora, pela primeira vez, um projeto vai atender a escola, suas necessidades.

Entrevista/ Pierre-André Martin
O escritório de estudos e projetos Embyá – Paisagens & Ecossistemas, também
participou do projeto de revitalização do Parque Lage. Nessa entrevista dada ao RCMA,
também em agosto de 2020, Pierre-André Martin, sócio-fundador da empresa e professor
de paisagismo ecológico e coordenador da pós-graduação da Pontifícia Universidade
Católica (PUC-Rio), falou sobre o envolvimento de sua equipe no processo.
Pierre-André Martin, paisagista ecológico: “O diálogo entre as equipes envolvidas
foi fundamental para o sucesso do projeto”

Pierre-Martin: defensor da preservação
da natureza e reciclagem
Foto: Arquivo Pessoal
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RCMA – Qual foi a proposta que a Embyá desenvolveu para o Parque Lage?
PIERRE-ANDRÉ – Incorporar novos elementos para apoiar demandas atuais, sem mudar
suas características históricas, que são, inclusive, tombadas nas três plataformas de
governos. Nossa intenção é enriquecer ainda mais a vegetação, com espécies nativas e
manejando outros exemplares da natureza predominantes naquela região. Sempre com a
visão da importância ecológica do parque como extensão da Floresta da Tijuca. Foi um
projeto instigante.
RCMA – Qual foi a contribuição maior do seu escritório?
PIERRE-ANDRÉ – Foram várias iniciativas, bastante interessantes, dentro do contexto da
necessidade de equação de uso daquele espaço maravilhoso, que era um jardim de um
palacete. Com o passar do tempo, o movimento de pessoas foi aumentando, depois que a
EAV passou a funcionar lá, hospedando um café, com jeito de restaurante, recebendo
alunos e professores de escolas de todos os lugares…Enfim, o uso contínuo e crescente
do equipamento começou a impactar a estrutura.

Projeto da Embya para a produção de brinquedos utilizando
matéria prima da própria natureza local
Imagem: Divulgação Embya

RCMA – É saudável esse tipo de uso em equipamentos históricos?
PIERRE-ANDRÉ – Sem dúvida. Esse tipo de formado formato de utilização de bens
históricos tombados é salutar, desde que haja preservação constante. Em várias partes
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do mundo, são feitos usos de patrimônios desse tipo. O bem histórico não para no tempo,
vamos dizer assim. Precisa evoluir e não ficar congelado, como uma coisa distante da
realidade. Então, resguardando as características de forma responsável pelos gestores e
pelos frequentadores, o patrimônio se revitaliza como bem útil, pois precisa seguir o rumo
de evolução da vida em sociedade.
RCMA – O que o senhor destacaria como exemplo no trabalho desenvolvido para a
renovação daquele importante espaço público?
PIERRE-ANDRÉ – O diálogo entre as equipes envolvidas foi fundamental para o sucesso
do projeto. A equipe de Francisco Hue, muito experiente; a coordenação dos trabalhos
pela arquiteta Olga Campista, muito segura e criteriosa; o Iphan super envolvido e
acompanhando tudo de perto; representantes do governo do estado também
atenciosos… Ou seja, foi um somatório de virtudes reunidas com um propósito único:
expandir vitalidade naquele equipamento.
RCMA- Na prática, o que o projeto contempla para beneficiar os frequentadores, na parte
externa do palacete?
PIERRE-ANDRÉ – Foram colocados no projeto, por exemplo, mais banheiros espalhados
pelo parque. O único banheiro da escola sobrecarrega o ambiente e faz com que
visitantes, que estejam em pontos distantes do palacete, tenham que se deslocar até o
imóvel. É desconfortável, acima de tudo. E dentro de uma composição de um jardim
romântico, pitoresco, que compõe cenas em perspectivas, que não é uma planta baixa
imposta, por exemplo, tivemos que usar bastante a criatividade. Lá, temos um desenho
clássico só no retão com escadarias.
O resto é uma composição romântica sobre cenas, com elementos esculturais que
remetem a áreas remotas, a épocas distantes, a lendas…Como a torre, a ponte e o lago.
Tentamos trabalhar essa tipologia mais ornamental, com características visuais mais
fortes da vegetação, impactantes na área intermediária, mais suave na vegetação úmida
e mais natural na parte de transição com floresta. Isso envolve drenagens, restauros de
escadas, entre outras ações.
Também criamos uma praça num local onde houve um deslizamento e sugerimos a um
pouco de contemporaneidade e padronização do mobiliário Urbano, que remetem a vários
espaços de tempo. Tudo preservando o patrimônio e suas características tombadas,
claro.
RCMA – E na parte de recreação, alguma novidade?
PIERRE-ANDRÉ – Sim. Sugerimos o reaproveitamento da madeira de jaqueiras para a
confecção de brinquedos. Esse tipo de árvores é abundante naquela área e até deixa o
ambiente excessivamente sombreado. É um contrasenso uma criança utilizar brinquedos
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de concretos, de plásticos, dentro de um parque nacional, enquanto a própria natureza
pode fornecer a matéria prima de ótima qualidade para os brinquedos, mais integrados ao
ecossistema, que retêm menos calor e causam menos danos ao meio ambiente.
RCMA – Achas que essas mudanças significativas serão bem recebidas pelos
frequentadores?
PIERRE-ANDRÉ – Todas as intervenções passaram pelo criterioso e experiente grupo
que coordenou os trabalhos. Tudo muito bem articulado. Mas toda reformulação necessita
de um grande trabalho de comunicação, porque algumas pessoas são muito apegadas ao
que já existe, apresentando certa resistência à qualquer tipo de mudança. Entendemos
que primeira reação das pessoas quando se mexe em alguma coisa, especialmente num
bem público, tanto para o bem ou para o mal, é negativa. Temos que estar preparados
para isso. Então é necessário envolver bastante a população, para que ela possa
entender e fazer parte do processo.

Parque Lage/ Artigo

Inventar a paisagem, habitar a criação
Ulisses Carrilho, curador, Escola de Artes Visuais do Parque Lage A EAV Parque Lage
ocupa uma posição geográfica singular na cidade – de uma geografia que não
corresponde apenas ao território enquanto mapa, senão enquanto relevo social e político
da urbe: além de ser um dos epicentros culturais da cidade do Rio de Janeiro, está
inserida na maior floresta urbana do mundo, a Floresta Nacional da Tijuca. Sua
arquitetura e a generosa área verde que a circundam têm como pano de fundo a Pedra do
Corcovado e outra pedra, uma escultura que firma-se como um dos símbolos máximos da
cidade: a estátua do Cristo Redentor.
A débil separação entre natureza e cultura é responsável pelo atual desequilíbrio da
ecologia planetária, a partir do entendimento que a natureza deve ser dominada pela
cultura em nome de ideais racionais e das lógicas de produção, crescimento e consumo.
A natureza como local central de experimentação artística, no entanto, não deve ser vista
como uma alternativa ou contranarrativa. Já foi atestada na história da arte hegemônica
por movimentos consagrados, como a land art, por meio de seus earthworks e constitui
uma das torsões mais excitantes do último século, pois remonta a estratégias milenares,
pré-históricas ou ancestrais.
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Parquinho Lage, uma das criações para integrar as crianças, teve
as atividades suspensas durante a pandemia
Foto: Pedro Agilson/ Parque Lage

Locais sagrados, as florestas são ambiente de produção estética e resistência política por
várias comunidades indígenas e afro-brasileiras. Na história da EAV Parque Lage, as
aulas-encenação de Hélio Eichbauer e as pesquisas de Lygia Pape, Celeida Tostes, Katie
Van Scherpenberg e Lia do Rio são balizadores de um pensamento complexo de arte e
natureza, integrados a outras áreas das ciências humanas e biológicas, como a biologia,
a história, a filosofia e a antropologia.
O espaço pode ser entendido como um acúmulo desigual dos tempos. Foi o geógrafo
brasileiro Milton Santos quem ofereceu esta compreensão da própria ideia de espaço –
que orientou inclusive a mostra Campo, cujo tão aberto quanto sugestivo nome pensava
as singularidades deste local de formação.
Desde sua fundação, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage desenvolve programas
de ensino em arte voltados para a formação de artistas, curadores, pesquisadores e
interessados em estabelecer ou aprofundar o contato com a arte, com o sensível, com a
criação.
Fundada por Rubens Gerchman, em 1975, a EAV passou a ocupar a mansão em estilo
eclético – tombada pelo IPHAN como patrimônio histórico e paisagístico – substituindo o
antigo Instituto de Belas Artes, ainda conectado às técnicas e à própria concepção
eurocêntrica do “Belo”.
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O processo de construção do palacete data do início da década de 1920, sob a batuta de
Henrique Lage, nas margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, outrora habitada pelos
indígenas tupinambás. Projetada pelo arquiteto Mario Vodret, em 1920, a residência do
armador brasileiro Henrique Lage e sua esposa, a cantora lírica italiana Gabriela
Besanzoni, foi tomada pela efervescência cultural gerada pelo modelo de escola aberta –
um espaço para novas concepções estéticas – implementado por Gerchman.
Durante a segunda metade da década de 1970, reuniram-se nesse ambiente
transdisciplinar cerca de quarenta artistas e intelectuais de peso, tais como Hélio
Eichbauer, Lina Bo Bardi, Lelia Gonzalez Mario Pedrosa, Alair Gomes, Roberto
Magalhães, Celeida Tostes, Gastão Manoel Henriques, Claudio Tozzi, Marcos Flaksman,
Sergio Santeiro, Dionísio del Santo, Roberto Maia, Paulo Herkenhoff, entre outros.
As 65 oficinas oferecidas ao público de aproximadamente dois mil alunos definiram a
escola como um dos ambientes mais estimulantes da cidade, marcado pela liberdade de
expressão que desafiava o academicismo e a censura imposta pelo regime militar. Foi na
EAV que a poesia marginal, a mais importante expressão literária contracultural de
resistência, encontrou seu espaço de criação e de realização de performances e eventos,
que reuniam um enorme público jovem em torno da literatura. Foi na EAV que Francisco
Bittencourt sediou nossa primeira e importante revista gay, Lampião da Esquina.
O passado da propriedade, no entanto, guarda uma relação com dois dos principais
produtos que regeram a pujança da economia brasileira durante o período colonial e o
início da república: o açúcar e o café. Tal colagem busca criar um terreno complexo em
que emerge o pensamento artístico numa intensa relação com o ambiente de pesquisa e
criação dos projetos artísticos.
Na história da Escola, temos o privilégio de conviver com a memória de propostas
artísticas que reorientam nossa leitura do mundo. Além da Teteia, de Lygia Pape,
trabalhos como o Jardim Vermelho de Katie Van Scherpenberg (década de 1980), a
instalação permanente de Ernesto Neto no parquinho infantil (2014), ou a exposição
recente do artista João Modé, além da instalação sonora de Maria Laet, ajudam-nos a
deglutir a complexidade da vida cotidiana observando a experiência artística acontecer
com a natureza, e não apenas nela.
Algumas das discussões mais interessantes das últimas décadas pensam o lugar como
uma baliza fundamental para compreender as estratégias artísticas possíveis num terreno
tão instável quanto aquele da arte contemporânea.
Orientados pelo espaço (site-oriented), responsivos a ele (site-responsive), determinados
pelo lugar (site-determined), conscientes do mesmo (site-conscious) ou relacionados a ele
(site-related), projetos artísticos lançam mão de diferentes termos para dar matizes mais
precisas às diversas possibilidades de relação daquele que cria com a paisagem que o
circunda.
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Um trabalho realizado entre 1978-79, pela artista Lygia Pape, a Teteia Parque Lage,pode
nos ajudar a compreender a singularidade desta escola. Trata-se de um trabalho
imaginado coletivamente, de maneira colaborativa, borrando as fronteiras que separam
hierarquicamente professores e alunos. A partir da observação da formação de uma teia
de aranha entre as árvores, na porção da Floresta Nacional da Tijuca que integra a
Escola, a estrutura de uma teia surge como alternativa à organização moderna, que
separa a natureza da cultura.
Por quais motivos compreendemos que o conhecimento reside sobretudo naquilo que é
criado, produzido, pensado e inventado por seres humanos? Um dos compromissos
empreendidos pelos artistas, em suas plurais estratégias, repercute a ideia de que a arte
estaria também orientada pelo tempo em que é criada, pela temperatura que repercute no
campo sensível daquele que a cria e do espectador. Urge uma solidariedade entre as
espécies e diferentes formas de vida, que reorientam a ordem da prioridades em um
mundo que vive o caos da produção e do
consumo.
Em meio à contemporaneidade, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage atualiza seu
compromisso de pensar a produção artística junto à sociedade hiper acelerada.
Confiamos na convivência com obras de arte e espaços naturais como uma possibilidade
de, por meio da experiência, assunto protagonista da arte no Século 20, acessar o campo
sensível, ponto crucial para a autonomia dos indivíduos, a pluralidade da sociedade e a
solidariedade entre as espécies.

Jardim Botânico: exemplo da diversidade da flora brasileira e
estrangeira
O Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ – foi fundado em 13 de junho de 1808. Ele
surgiu de uma decisão do então príncipe regente português D. João de instalar no local
uma fábrica de pólvora e um jardim para aclimatação de espécies vegetais originárias de
outras partes do mundo. Hoje o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
– nome que recebeu em 1995, é um órgão federal vinculado ao Ministério do Meio
Ambiente e constitui-se como um dos mais importantes centros de pesquisa mundiais nas
áreas de botânica e conservação da biodiversidade.
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Paisagens do Jardim Botânico são umas das mais procuradas do Rio por turistas
Foto: Alexandre Macieira/ Riotur

Ao acompanharmos a história do Jardim Botânico do Rio de Janeiro até os dias de hoje, é
possível perceber que ela tem sempre estreita relação com a agenda de interesses e
preocupações em nível nacional e mundial. A própria iniciativa de sua criação era uma
resposta ao contexto econômico e político em que Portugal e o Brasil, como sua colônia,
estavam inseridos no início do século XIX.
Na história recente do Jardim Botânico, mais precisamente a partir de meados da década
de 1980, quando questões ambientais começaram a tomar corpo no cenário mundial, os
estudos florísticos ganharam impulso. Em conformidade com as diretrizes do
planejamento estratégico da instituição, os projetos de pesquisa foram orientados para
apoiar ações de conservação, sobretudo para preencher lacunas no conhecimento da
flora de áreas protegidas. Os esforços dirigiram-se para a elaboração de inventários das
unidades de conservação federais, com destaque para os parques nacionais e reservas
biológicas (FIGURA 12) e trabalham em consonância com as diretrizes estabelecidas na
Política Nacional do Meio Ambiente, mecanismo governamental formulado em 1989 para
orientar as ações de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental.

Em 2001, foi criada a Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT). Com ela, solidificouse o percurso traçado por antigos mestres na busca por aliar pesquisa científica à
transmissão de conhecimento. A missão da Escola traduz-se e concretiza-se nos cursos
de extensão e no Programa de Pós-graduação em Botânica.
Os projetos e realizações recentes do Jardim Botânico mantêm estreito o alinhamento
institucional às ações de conservação, particularmente aos compromissos assumidos pelo
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Brasil na Convenção da Diversidade Biológica (CDB). Destaca-se a criação, em 2008, do
Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora), referência nacional sobre
biodiversidade e conservação da flora brasileira ameaçada de extinção, que conta com
recursos financeiros doados pelo Fundo Mundial para o Meio Ambiente.
Mais informações sobre as diversas fases da história do JBRJ:
O Jardim Botânico do Rio no Congresso da União Internacional de Arquitetos – UIA
A atividade proposta pelo Jardim Botânico para o congresso é o lançamento de um novo
percurso temático no seu território: a Trilha do Patrimônio (nome provisório). Através
dessa Trilha será contada a história da formação do traçado do JBRJ, representada pelo
patrimônio edificado presente no seu território, e sua relação com a cidade do Rio de
Janeiro e o mundo, vindo ao encontro ao tema do congresso: Todos os Mundos, um só
Mundo.
O território do JBRJ é marcado por intervenções que se iniciaram há 444 anos, que
tiveram início antes da sua criação em 1808, feitas principalmente em três períodos: a
Fazenda de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa (1576) – período colonial, a
construção da Fábrica de Pólvora (1808) – a chegada da Família Imperial e a defesa do
Império, e o Jardim Botânico em si (1808) – embrião do atual centro de pesquisas.
A Trilha iniciará na edificação mais antiga do JBRJ e da Zona Sul do Rio de Janeiro, a
Sede da Fazenda, construída em 1576, atual Centro de Visitantes. A partir desse ponto o
visitante poderá percorrer o Jardim fazendo paradas em pontos específicos que
representam os três períodos, tais como os Muros e Portal da Fábrica de Pólvora e o
Aqueduto da Levada que distribui, desde 1853, todas as águas que abastecem os
chafarizes, cascatas e lagos.
Complementando a Trilha, serão realizados seminários ao longo do ano de 2021, nos
quais se apresentarão convidados que enfocarão o tema do congresso com a perspectiva
dos diversos patrimônios – todos os mundos no JBRJ.
Artigo
Olav Schrader, superintendente no Iphan no Rio de Janeiro
Às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, o Jardim Botânico é um monumento ambiental
singular em um espaço densamente urbanizado. Além da conexão com a natureza,
apresenta grande dimensão histórica. Ou seja, consegue harmonizar o valor de
preservação do patrimônio natural com o do patrimônio histórico.
O local abrigou o primeiro laboratório botânico do Brasil: quando Dom João VI transferiu a
corte e a sede do Reino de Portugal para o Rio de Janeiro, construiu um jardim de
aclimatação onde se cultivavam espécies exógenas, como o café e mudas de chá
trazidas do Oriente. Outros registros reforçam o vínculo do Jardim Botânico com as
memórias do país. Ali se encontram vestígios da primeira fábrica de pólvora do Brasil,
bem como já foram descobertas ossadas de escravos.
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No local se destaca o Parque Lage, que também une o patrimônio histórico com o
patrimônio ambiental. É um espaço muito usado pela comunidade para eventos, lazer, e
até mesmo aprendizado, pois o monumento dispõe da Escola de Artes Visuais. Os
tombamentos do Jardim Botânico e do Parque Lage são especialmente virtuosos porque
além de preservarem o patrimônio cultural e ambiental, valorizam o entorno residencial. A
oferta de área verde e a efervescência de atividades culturais, justamente garantidos por
estes tombamentos, influenciaram positivamente os mercados imobiliários da região.
Estes monumentos reforçam uma visão agregadora da cidade, que precisa conciliar
espaços de moradia e comércio com a oferta de cultura, áreas de lazer e acesso à
natureza.
Tradicionalmente no Brasil impera uma visão de curto prazo, que substitui monumentos
naturais e históricos por construção civil que pode aquecer apenas temporariamente o
mercado imobiliário. No caso do Jardim Botânico e do Parque Lage, o Iphan e o Inepac
fizeram prevalecer uma visão a longo prazo, que coloca o conceito da sustentabilidade do
ambiente e do patrimônio cultural no centro do debate de valorização urbana.
Embora nem lá seja unânime, este tipo de planejamento que promove preservação da
natureza, desfrute cultural, realização de eventos e valorização de edificações históricas é
muito comum na Europa, pois constatou-se terem também efeitos positivos para a
economia e para a geração de prosperidade duradoura.
A gente espera que, gradualmente, o reconhecimento de que o Patrimônio Cultural
justamente valoriza o desenvolvimento imobiliário se consolide no nosso país. O equilíbrio
entre as áreas de usufruto público e democrático com a área privada da construção civil é
muito virtuoso se as necessidades de ambos os lados forem dosadas com uma visão de
futuro.
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A new Lage Park is coming out, with an elevator
and the famous School of Visual Arts modernized
Published on the RCMA website on 11/13/2020

New design for the front view for circulation of the EAV vertical circulation block
Francisco Hue's collection
Henrique Lage Park , better known as Lage Park, in the South Zone of Rio de Janeiro,
was the theme of the edition of the Rio World Capital of Architecture, on the eve of the
National Heritage Day, celebrated on August 17th. The assignment of Lage Park’s use,
which was transferred from the management of Chico Mendes Institute for Biodiversity
Conservation (ICMBio)to the state government, was authorized in 2009. The measure
streamlined the multiple uses of the site, where the School of Visual Arts (EAV) is sieged,
under the responsibility of the State Secretariat for Culture and Creative Economy
(Sececrj), and which serves hundreds of students.
The equipment is one of the most visited public spaces in the city and one of the favorite
postcards for national and foreign tourists. With a privileged location, at the foot of
Corcovado Hill, joining the urban environment to the forest of Tijuca National Park (of
which it has been part since 2004 when the responsibility to administrate was transferred
to ICMBio), the old sugar mill, and with an area of 52 hectares, is preparing to receive
modernized interventions, promoting greater mobility to visitors.
For the first time, a project to revitalize the space includes adaptations designed
exclusively to serve the famous School of Visual Arts, which has been installed in the
Palace since 1974. Since its creation, EAV / Lage Park has been one of the main centers
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for training, reflections, and debates on contemporary art, hosting art exhibitions, cinema
cycles, and cultural events.
The equipment was listed by the National Historical and Artistic Heritage Institute (Iphan),
on June 14, 1957 - the first one in the state - as a historical and cultural heritage, and by
the State Institute for Cultural Heritage (Inepac), on July 15th, 1965. Both are fundamental
for the preservation of its memory and material goods. Due to Covid-19, the park was
closed for four months. Visits to the park are now scheduled through the website
www.eavparquelage.rj.gov.br.

Heritage Listing saved Lage Park from real estate speculation
According to experts, the listings were fundamental for the survival of Lage Park, since in
the 1950s, with the intense real estate speculation, the subdivision and subsequent selling
of the entire complex was considered. State intervention, in particular, helped to
definitively stop the movement . As a consequence, intact gardens, forests, caves, turret,
lakes, dams, ruins of an observation deck, and the Palace, which celebrates 100 years of
its construction this year, have been preserved.
In commemoration of the 55th anniversary of being listed by Inepac, Claudio Prado de
Mello, general director of the institute, praised the date on the institution's website:
- Lage Park is a splendid architectural ensemble representing eclectic Italian-influenced
architecture from the early 20th century. But behind this set, the place itself brings together
some of the most significant contexts in the history of Rio de Janeiro. Reaching the 55th
anniversary of the listing of this vital asset for the state is really a great satisfaction and it
should always be remembered that Lage Park was the first listing of the Division of
Historical and Artistic Heritage of Guanabara, the precursor organ of the State Institute of
Heritage Cultural (Inepac) - said Claudio Prado.
On the same page, architect Manoel Vieira also commented on the important participation
of the state in the process of listing the property, which has become one of the most
requested spaces for events in the municipality.
- The state played a very important role in preserving the history of Lage ark with this
listing. A very rich story, worthy of a movie script, with comings and goings. Until today,
Lage Park maintains its imposing vegetation, the Palace and the cultural theme, as
dreamed by the couple (who owned the property) Henrique Lage and Gabriella Bezanzoni
- highlighted the architect Manoel Vieira, remembering that after Lage's death, in 1941, as
he had no children, the federal government incorporated the land, according to the laws of
the time.

EAV: national artistic reference
In order to respond to the challenge of critically thinking about the place occupied by EAV
in the local, national and international cultural and artistic scene and to propose orientation
points that allow its development, a working group composed of professionals with diverse
roles in the field of art was formed. After analyzing historical research and diagnosing the
activities, the group developed guidelines and suggested indications for a Master Plan.
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Projected exterior view of the Stable
Image: Francisco Hue's collection

Once established, it was decided that the Parque Lage School of Visual Arts would be
primarily focused on the field of contemporary visual arts, with an emphasis on its
interdisciplinary and transversal aspects. It also covers other fields of contemporary artistic
expression (music, dance, cinema, theater), as well as literary (literature, poetry), seen in
their relations with visuality. EAV's activities include both artistic practices and their
conceptual foundations.

EAV establishes itself as an open educational center for the training of artists and
professionals in the field of contemporary art; as a cultural center aimed at forming an
audience based on exhibitions and events; and as a documentation center, comprising a
library and an archive of historical documents about art and artists.

As a national reference, with a consistent image in the medium of art, EAV seeks to create
internal mechanisms and lines of external action that allow a productive dialogue with the
city and with the national and international art circuit.

A history of resistance, cultural granary, and landmark events
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Since its foundation, EAV has developed art education programs aimed at training artists,
curators, researchers, and those interested in establishing or deepening contact with art.
Founded by Rubens Gerchman in 1975, EAV started to occupy the mansion in an eclectic
style, listed by IPHAN as a historical and landscape heritage, replacing the Institute of
Beaux-Arts.

Designed by architect Mario Vodret in 1920, the residence of Brazilian shipowner Henrique
Lage and his wife, the Italian lyric singer Gabriela Besanzoni, was taken over by the
cultural effervescence generated by the open school model - a space for new aesthetic
concepts - implemented by Gerchman.

Old EAV classroom

EAV classroom before renovation
Photo: Francisco Hue Collection
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New classroom designed for EAV

New classroom designed by the team of architect Francisco Hue
Francisco Hue Collection

During the second half of the 1970s, around forty major artists and intellectuals have
gathered in this transdisciplinary environment, such as Hélio Eichbauer, Lina Bo Bardi,
Mario Pedrosa, Alair Gomes, Roberto Magalhães, Celeida Tostes, Gastão Manoel
Henriques, Claudio Tozzi, Marcos Flaksman, Sergio Santeiro, Dionísio del Santo, Roberto
Maia, Lélia Gonzáles, Paulo Herkenhoff, among others. The 65 workshops offered to the
public of approximately two thousand students defined the school as one of the most
stimulating environments in the city, marked by freedom of expression that defied
academicism and the censorship imposed by the military regime.

EAV hosted some of the most important cultural events of that time, such as the 1st World
Photography Exhibition, a montage of the play O Rei da Vela prepared by José Celso
Martinez Corrêa, an unprecedented exhibition of photographs by Mário de Andrade, in
addition to countless music concerts by Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento,
Cazuza, Fagner, and Chico César, performed within the scope of the project Verão a Mil,
organized by Xico Chaves.
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Cinema hub exhibited censored films
There was also a hub of cine-studies, with courses coordinated by Sergio Santeiro and
Roberto Maia, and a cine-club, CINEAVE, which regularly exhibited several censored
films, short films directed by students, films by artists in Super 8, and promoted wide
debates on contemporary national and international cinema, with the participation of artists
and intellectuals such as Darcy Ribeiro, Roberto da Matta, and Ferreira Gullar.

A year after its foundation, EAV, alongside MAM, was already considered a great cultural
site and a space for living and exchange of experience in the city of Rio de Janeiro, in
which “intelligent life” was seriously affected by the exceptional situation of Brazil's
political-institutional framework.

Park: a stage for parties and scenery of several films of international fame
Photo: Archive

It was at EAV that marginal poetry, the most important literary counterculture expression of
resistance, found its space for creating and carrying out performances and events, which
brought together a huge young audience around literature.

It was at EAV that Francisco Bittencourt housed Brazil's first and important gay magazine,
Lampião. It was at EAV that the psychoanalysts of the Lacanian vanguard hosted the
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Freudian School of Brazil. It was at EAV that Joachim Koellreutter organized the historic
concerts of dodecaphonic music.

In 1967, Glauber Rocha filmed Terra em Transe in Lage Park, and in 1968, the pool
became nationally famous, when Joaquim Pedro de Andrade made it the great melting pot
of Brazilian culture in Macunaíma. The moment was of total effervescence and two great
Brazilian filmmakers filmed their classics using the Palace as a location, during the military
dictatorship.

Theater also found space in Lage Park. The anthological group Asdrúbal Trouxe o
Trombone - formed by names like Regina Casé, Perfeito Fortuna, Patrícia Travassos,
Evandro Mesquita and Luiz Fernando Guimarães - lectured workshops in the building.

At the same time, the Park opened its doors to the adventures of a new generation. The
marginal poets used that space to present shows called “Artimanhas” - an expression
promoted by Torquato Neto -, a mixture of music, dance, carnival, and circus.

Classes started to attract young artists from 1980

In 1980, Luiz Áquila and the American painter John Nicholson started teaching at the
School of Visual Arts. Aquila's abstract painting and Nicholson's figurative language
attracted an impressive number of young artists.

The answer came soon after: in July 1984, EAV inaugurated the exhibition “How are you
doing, Generation 80?”, Which entered the country's cultural history. Under the curatorship
of Marcus Lontra and Paulo Roberto Leal, the exhibition brought together 123 artists from
all over Brazil. Daniel Senise, Beatriz Milhazes, Jorge Guinle, Leonilson, Leda Catunda,
Cristina Salgado, Nuno Ramos, Barrão, Luiz Zerbini are some artists who expressed in
their works the freedom and diversity in the process of re-democratization in the country.

Time passed and the seminal idea remained. Consecrated artists such as Caetano
Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Moraes Moreira performed concerts for the
project Verão a Mil. The performances took place under a large canvas tent set up in the
Lage Park gardens, gathering about fifteen hundred people.
The surroundings of the pool also served as a stage for José Celso Martinez Correia's
visceral staging. In 1993, José Celso edited his controversial version of Shakespeare's
Hamlet, which lasted four and a half hours and had nude actors in front of the audience.
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At the turn of the century, in the year 2000, a new gallery was opened at EAV to house the
Zona Instável project, which occupied a unique environment: the Stables. Aimed at the
exhibition of contemporary plastic artists, the project proposed a dialogue between the
work and the space to be occupied. Among the most important exhibitions are the ones
from artists Nelson Félix, Eliane Duarte, Márcia X., Suzana Queiroga, Daniel Senise,
Cristina Pape, and Malu Fatorelli.
Source: history of EAV http://eavparquelage.rj.gov.br/
Interview

School of Visual Arts (EAV) will be revitalized and modernized
Francisco Hue, architect: “The School of Visual Arts saved Parque Lage”

Francisco Hue, one of the architects who participated
in the project to renew the EAV
Photo: Personal Archive

In August 2019, Rio World Capital of Architecture interviewed the architect Francisco Hue,
also known as Xidu, managing partner of the firm that bears his name, one of the
companies chosen by a working group in 2013 to elaborate on the renovation, restoration,
and landscaping project and new architecture of the School of Visual Arts of Henrique
Lage Park, budgeted at about R$ 42 million. The project is the result of a public tender
originated from tax incentives, which was sponsored by Itaú Cultural, and aims to provide
more support and comfort so that the unit continues to offer artistic training - practical and
theoretical - to a non-specialized audience, with an emphasis on more recent artistic
productions. The project also aims to restore the original aspect of the space, adapting
spaces, and creating new uses for the built areas and gardens.
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RCMA - How was it to participate in the conception of such an important project, and
which stage is it now?

FRANCISCO HUE - It is an immense pride to be able to contribute to this work and at the
same time an enormous responsibility to act in a space that not only Rio but also Brazil
and the world venerate it as a rare jewel of artistic and cultural heritage. The executive and
multidisciplinary project, which had been practically stopped from 2015 to 2017 due to a
series of issues, is completed and awaiting evaluation by the heritage listing bodies (Iphan
and Inepac). The current government is interested in making this project work. We seek to
contemplate all the interests of those who use the building and its green areas, creating
new spaces, and promoting more security and accessibility. We try to formulate a project
that respects nature and cultural traditions.
RCMA - Besides the mansion, which other local buildings will undergo interventions and
of what kind?
FRANCISCO HUE - Some constructions in the garden were also contemplated, including
the Stables, the Tower, and the Bandstand. We aim to better adapt the architectural and
landscape setting of Lage Park so it can be explored by visitors from different points of
view. With the intention of drawing more attention to its existence and purpose in such a
privileged region next to Tijuca National Park, at the feet of Christ the Redeemer, and at
the same time rooted in the city, in the urban fizz of Jardim Botânico Street.

RCMA - How do you define the architects’ work at Lage Park?

FRANCISCO HUE - I often say that our work was like breaking an egg, spreading new
accesses, and creating other living spaces around the palace, which previously
concentrated everything, with a restaurant and few bathrooms, for example. We seek to
spread vitality, giving more balance between nature and the park.

RCMA - In 2013, the project’s coordination requested priority on the issue of accessibility.
How will the project meet this requirement?

FRANCISCO HUE - Yes, we took accessibility into consideration. For instance, there were
no passageways for vehicles from the Fire Department in case of an emergency, and this
was included in the project, as well as the installation of air conditioning. Neither there was
a topographic survey and we did it. An elevator was also proposed to be installed next to
the central building at the entrance, offering support for those who have some kind of
physical disability or mobility difficulties, as it is a school for everyone. We proposed to
create other living areas scattered throughout the park.
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RCMA - Has your team had experiences with this type of intervention?

FRANCISCO HUE - Yes, very successful ones such as the renovation and construction of
a pavilion at the Ceppas Building, an icon of modern architecture in Rio. Our work there
was even awarded by the Institute of Architects of Brazil. Since then we have worked in
the areas of residential and institutional architecture. We also successfully participated, for
example, in the modernization of the Municipal Theater of Rio and the Laranjeiras Palace.
We also did a very productive and challenging job at the Ibitipoca State Park, a forest park
located in the municipality of Lima Duarte, in Minas Gerais.

RCMA - In your opinion, how important is EAV for Lage Park?

FRANCISCO HUE - It is simply a symbol of resistance of that equipment which came to be
somewhat abandoned for a certain time before Henrique Lage's heirs went to live in the
property for some time. The school, which in the past was even seen as a kind of
unwanted tenant by the managers, resisted over time, establishing itself as one of the
most important and respected arts teaching centers in the country. We can say that EAV,
which has occupied the palace for 50 years, saved that space. Now, for the first time, a
project will serve the school and its needs.

Interview / Pierre-André Martin

The office of studies and projects Embyá - Landscapes & Ecosystems, also participated in
the Lage Park revitalization project. In this interview given to RCMA, also in August 2019,
Pierre-André Martin, founding partner of the company and a professor of ecological
landscaping and coordinator of the graduate program at the Pontifical Catholic University
(PUC-Rio), spoke about the involvement of his team in the process.

Pierre-André Martin, ecological landscaper: “The dialogue among the involved teams was
essential for the project’s success”
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Pierre-Martin: defender of nature preservation and recycling
Photo: Personal Archive

RCMA - What was the proposal for Lage Park developed by Embyá?
PIERRE-ANDRÉ - We proposed to incorporate new elements to support current demands
without changing their historical characteristics, listed as heritage at the three levels of
government. Our intention is to further enrich the vegetation with native species and to
handle other species of nature prevalent in that region. Always with the vision of the
ecological importance of the park as an extension of the Tijuca Forest. It was an exciting
project.
RCMA - What was your office's biggest contribution?
PIERRE-ANDRÉ - There were several and quite interesting initiatives within the context of
the need for the equation to use that wonderful space, the mansion garden. The
movement of people increased overtime after the EAV started to operate there, hosting a
coffee house which looks like a restaurant, receiving students and teachers from schools
everywhere... In short, the continuous and growing use of equipment started to impact the
structure.
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Embya's project for the production of toys using raw materials from local nature
Image: Embya

RCMA - Is this type of use in historic equipment healthy?
PIERRE-ANDRÉ - Without a doubt. This type of format for the use of listed historic goods
is healthy as long as there is constant preservation. This type of use is made in various
parts of the world. Let’s say historical good does not stop in time. It needs to evolve and
not be frozen as something far from reality. So when safeguarding the characteristics in a
responsible manner by the managers and the visitors, the heritage is revitalized as a
useful asset as it needs to follow the evolution of life in society.

RCMA - What would you highlight as an example in the work developed for the renovation
of that important public space?
PIERRE-ANDRÉ - The dialogue among the involved teams was fundamental for the
success of the project. Francisco Hue's team is very experienced; the coordination of the
works by the architect Olga Campista is very safe and criterious; Iphan is always super
involved and following everything closely; the state government representatives are also
very careful... In other words, it was a sum of virtues combined with a single purpose: to
expand the equipment’s vitality.
RCMA- In practice, what does the project contemplate in the external part of the palace to
benefit the visitors?
PIERRE-ANDRÉ - More bathrooms throughout the park were placed in the project, for
example. The school's only bathroom overloads the environment and forces visitors in
distant points from the mansion to walk to the property. It is above all uncomfortable. And
within a composition of a romantic, picturesque garden, composing scenes in perspectives
115

and not an imposed floor plan, for example, we had to use a lot of creativity. There we
have a classic design only in the rectangle with staircases.
The rest is a romantic composition about scenes with sculptural elements that refer to
remote areas to distant times, to legends... Such as the tower, the bridge and the lake.
We’ve tried to work with a more ornamental typology, with stronger visual characteristics of
the vegetation, impacting the intermediate area, softer in the wet vegetation, and more
natural in the transition with the forest. This involves drainage, restoration of stairs, and
other actions.
We also created a square in a place where there was a landslide and suggested a bit of
contemporaneity and standardization of Urban furniture, referring to various spaces of
time. All this was suggested preserving the heritage and its listed features, of course.
RCMA - And what about leisure, anything new?
PIERRE-ANDRÉ - Yes. We suggest the reuse of jackfruit wood for making toys. This type
of tree is abundant in that area and even leaves the environment excessively shaded. It is
absurd for a child to use concrete, plastic toys within a national park, while nature itself can
provide the best quality raw material for toys, more integrated into the ecosystem, which
retain less heat and cause less damage to the environment.
RCMA - Do you think that these significant changes will be well received by visitors?
PIERRE-ANDRÉ - All the interventions went through the criterious and experienced group
that coordinated the work. Everything is very well articulated. But every reformulation
needs a great deal of communication because some people are very attached to what
already exists, showing some resistance to any type of change. We understand that
people's first reaction when you change something, especially in a public good, either for
good or for bad, is negative. We have to be prepared. So it is necessary to involve the
population so they can understand and be part of the process.

Lage Park / Article
Inventing the landscape, inhabiting creation

Ulisses Carrilho, curator of the Lage Park School of Visual Arts
The EAV Lage Park occupies a unique geographical position in the city - a geography that
not only corresponds to the territory as a map but as a social and political relief of the city:
besides being one of the cultural epicenters of the city of Rio de Janeiro, it is inserted in
the largest urban forest in the world, the Tijuca National Forest. Its architecture and the
generous green area surrounding it have as a backdrop the Corcovado Stone and another
stone, a sculpture that stands as one of the maximum symbols of the city: the statue of
Christ the Redeemer.
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The weak separation between nature and culture is responsible for the current imbalance
of planetary ecology, based on the understanding that nature must be dominated by
culture in the name of rational ideas and the logic of production, growth, and consumption.
However, nature as a central place for artistic experimentation should not be seen as an
alternative or counter-narrative. It has already been attested in the history of hegemonic
art by consecrated movements, such as land art, through its earthworks, constituting one
of the most exciting torsions of the last century, since it goes back to ancient, prehistoric,
or ancestral strategies.

Lage Park’s playground, one of the creations to integrate
children, had its activities suspended during the pandemic
Photo: Pedro Agilson / Parque Lage

As sacred places, forests are an environment of aesthetic production and political
resistance by several indigenous and Afro-Brazilian communities. In the history of EAV
Lage Park, the staging classes by Hélio Eichbauer and the research made by Lygia Pape,
Celeida Tostes, Katie Van Scherpenberg, and Lia do Rio are beacons of a complex
thought of art and nature, integrated with other areas of the humanities and biological
science, such as biology, history, philosophy and anthropology.
Space can be understood as an unequal accumulation of time. It was the Brazilian
geographer Milton Santos who offered this understanding of the very idea of space - which
even guided the Campo exhibition, whose broad and suggestive name considers the
singularities of this place of formation.
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Since its foundation, the Lage Park School of Visual Arts has developed art teaching
programs aimed at training artists, curators, researchers and those interested in
establishing or deepening contact with art, with the sensitive, with creation.

Founded by Rubens Gerchman in 1975, EAV started to occupy the mansion in an eclectic
style - listed by IPHAN as a historical and landscape heritage - replacing the old Institute of
Fine Arts, still connected to the techniques and to the Eurocentric conception of “Belo”.

The construction of the palace dates back to the early 1920s, under the baton of Henrique
Lage, on the riverbanks of Lagoa Rodrigo de Freitas, once inhabited by the indigenous
Tupinambás. Designed by architect Mario Vodret in 1920, the residence of Brazilian
shipowner Henrique Lage and his wife, Italian lyric singer Gabriela Besanzoni, was taken
over by the cultural effervescence generated by the open school model - a space for new
aesthetic concepts - implemented by Gerchman.
During the second half of the 1970s, around forty major artists and intellectuals gathered in
this transdisciplinary environment, such as Hélio Eichbauer, Lina Bo Bardi, Mario Pedrosa,
Alair Gomes, Roberto Magalhães, Celeida Tostes, Gastão Manoel Henriques, Claudio
Tozzi, Marcos Flaksman, Sergio Santeiro, Dionísio del Santo, Roberto Maia, Lélia
Gonzáles, Paulo Herkenhoff, among others.
The 65 workshops offered to the public of approximately two thousand students defined
the school as one of the most stimulating environments in the city, marked by freedom of
expression that defied academicism and the censorship imposed by the military regime. It
was at EAV that marginal poetry, the most important literary counterculture expression of
resistance, found its space for creating and carrying out performances and events, which
brought together a huge young audience around literature. It was at EAV that Francisco
Bittencourt housed Brazil's first and important gay magazine, Lampião.
The property's past, however, has a relationship with two of the main products that
governed the strength of the Brazilian economy during the colonial period and the
beginning of the republic: sugar and coffee. Such collage seeks to create a complex
terrain in which artistic thought emerges in an intense relationship with the environment of
research and the creation of artistic projects.
In the history of the School, we are privileged to live with the memory of artistic proposals
that reorient our reading of the world. In addition to Teteia, by Lygia Pape, works such as
Jardim Vermelho by Katie Van Scherpenberg (1980s), Ernesto Neto's permanent
installation at the children's playground (2014), or the recent exhibition by the artist João
Modé, in addition to the sound installation by Maria Laet, help us to swallow the complexity
of everyday life watching the artistic experience happen with nature, and not only in it.
Some of the most interesting discussions of the last decades think of the place as a
fundamental goal to understand the possible artistic strategies in a terrain as unstable as
that of contemporary art.
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Oriented by space (site-oriented), responsive to it (site-responsive), determined by place
(site-determined), aware of it (site-conscious) or related to it (site-related), artistic projects
make use of different terms to give more precise nuances to the different possibilities of
relation of the one who creates with the landscape that surrounds it.

A work carried out between 1978-79, by artist Lygia Pape, Teteia Parque Lage, can help
us understand the uniqueness of this school. It is a work collectively imagined, in a
collaborative way, blurring the borders that hierarchically separate teachers and students.
From the observation of the formation of a spider web between the trees, in the portion of
the Tijuca National Forest that is part of the School, the structure of a web appears as an
alternative to the modern organization, which separates nature from culture.
For what reasons do we understand that knowledge lies above all in what is created,
produced, thought of, and invented by human beings? One of the commitments
undertaken by artists, in their plural strategies, reflects the idea that art would also be
guided by the time in which it is created, by the temperature that affects the sensitive field
of the creator and the viewer. There is an urgent need for solidarity between species and
different forms of life, which reorient the order of priorities in a world that is experiencing
the chaos of production and of consumption.

In the midst of contemporaneity, the School of Visual Arts of Lage Park updates its
commitment to think about artistic production in a hyper-accelerated society. We trust in
the coexistence of works of art and natural spaces as a possibility of, through experience,
a protagonist subject of art in the 20th century, accessing the sensitive field, a crucial point
for the autonomy of individuals, the plurality of society and solidarity among species.

Botanical Garden: an example of the diversity of Brazilian and
foreign flora
The Botanical Garden of Rio de Janeiro - JBRJ - was founded on June 13, 1808. It arose
from a decision by the then Portuguese regent prince D. João to install at the place a
gunpowder factory and a garden to acclimatize plant species from other parts of the world.
Today the Botanical Garden Research Institute of Rio de Janeiro (JBRJ)- the name it
received in 1995, is a federal body under the Ministry of the Environment and constitutes
one of the most important research centers in the world in the areas of botany and
biodiversity conservation.
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Landscapes of the Botanical Garden are some of the most visited by tourists in Rio
Photo: Alexandre Macieira / Riotur

When we look at the history of the Botanical Garden of Rio de Janeiro until today, it is
possible to see that it always had a close relationship with the agenda of interests and
concerns at national and world level. The very initiative of its creation was a response to
the economic and political context in which Portugal and Brazil, as its colony, were
inserted at the beginning of the 19th century.
In the recent history of the Botanical Garden, more precisely from the mid-1980s, when
environmental issues began to take shape on the world stage, floristic studies gained
momentum. In line with the strategic planning guidelines of the institution, the research
projects were oriented to support conservation actions, especially to fill gaps in the
knowledge of the flora of protected areas. Efforts were directed towards the elaboration of
inventories of federal conservation units, with emphasis on national parks and biological
reserves (Picture 12) and work in line with the guidelines established in the National
Environment Policy, a governmental mechanism formulated in 1989 to guide actions to
preserve, improve and recover environmental quality.
In 2001, the National School of Tropical Botany (ENBT) was created. With it, the path
traced by former masters in the search for combining scientific research with the
transmission of knowledge was solidified. The School's mission is translated and made
concrete by the complementary courses and in the Postgraduate Program in Botany.
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The recent projects and achievements of the Botanical Garden maintain a close
institutional alignment with conservation actions, particularly the commitments assumed by
Brazil in the Convention on Biological Diversity (CBD). Noteworthy is the creation, in 2008,
of the National Flora Conservation Center (CNCFlora), a national reference on biodiversity
and conservation of endangered Brazilian flora, which has financial resources donated by
the World Environment Facility.

Below you have more information about the different phases of the JBRJ history:
The Botanical Garden of Rio at the Congress of the International Union of Architects
- UIA
The activity proposed by the Botanical Garden for the congress is the launch of a new
thematic route in its territory: the Heritage Trail (provisional name). Through this Trail, the
story of the formation of the JBRJ layout will be told, represented by the built heritage
present in its territory, and its relationship with the city of Rio de Janeiro and the world,
aligned with the theme of the congress: "ALL THE WORLDS. JUST ONE WORLD.
ARCHITECTURE 21".
The territory of the JBRJ is marked by interventions that dates back to 444 years ago,
which began before its creation in 1808, made mainly in three periods: the Nossa Senhora
da Conceição da Lagoa Farm (1576) - during the colonial period; the construction of the
Gunpowder Factory (1808) - during the arrival of the Imperial Family and the defense of
the Empire; and the Botanical Garden itself (1808) - an embryo of the current research
center.
The Trail will start at the oldest building of the JBRJ and also of the South Zone of Rio de
Janeiro, the Headquarters of the Farm, built-in 1576, currently the Visitors Center. From
that point, the visitor will be able to walk through the Garden making stops at specific
points that represent the three periods, such as the Walls and Portal of the Gunpowder
Factory and the Levada Aqueduct that has been distributing, since 1853, the waters that
supply the fountains, waterfalls, and lakes.
Complementing the Trail, seminars will be held throughout the year 2021, in which guests
will focus on the theme of the congress from the perspective of several heritage sites - all
worlds at JBRJ.

Article
Olav Schrader, superintendent at Iphan in Rio de Janeiro
On the riverbanks of the Rodrigo de Freitas Lagoon, the Botanical Garden is a unique
environmental monument in a densely urbanized space. In addition to the connection with
nature, it has a great historical dimension. In other words, it manages to harmonize the
value of preserving natural heritage with historic heritage.
The site housed the first botanical laboratory in Brazil: when D. João VI transferred the
court and the seat of the Kingdom of Portugal to Rio de Janeiro, he built an acclimatization
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garden where exogenous species were grown, such as coffee and tea seedlings brought
from the East. Other records reinforce the link between the Botanical Garden and the
country's memories. There are traces of the first gunpowder factory in Brazil, and the
bones remains of slaves have also been discovered at the place.
The Lage Park stands out there, which also unites historic and environmental heritage. It is
a space widely used by the community for events, leisure, and even learning, as the
monument has the School of Visual Arts. The Listings of the Botanical Garden and Lage
Park are especially virtuous because, in addition to preserving the cultural and
environmental heritage, they value the residential environment. The offer of green space
and the effervescence of cultural activities, precisely guaranteed by these listings,
positively influenced the region's real estate markets. These monuments reinforce an
aggregating vision of the city, which needs to reconcile housing and commercial spaces
with the offer of culture, leisure areas, and access to nature.
Traditionally in Brazil, a short-term vision prevails replacing natural and historical
monuments with civil construction that may only temporarily value the real estate market.
In the case of the Botanical Gardens and Lage Park, Iphan and Inepac made a long-term
vision prevail, placing the concept of environmental sustainability and cultural heritage at
the center of the urban valorization debate.
Although not unanimous, this type of planning that promotes nature preservation, cultural
amusement, events and the valorization of historic buildings is very common in Europe,
since it has also been found to have positive effects for the economy and for the
generation of lasting prosperity.
We hope that, gradually, the recognition that Cultural Heritage justly values real estate
development will consolidate in our country. The balance between the areas of public and
democratic usage with the private area of civil construction is very virtuous if the needs of
both sides are met with a vision of the future.
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Pão de Açúcar: história, cultura e interação
saudável do homem com a natureza
Publicado no site do RCMA em 07/08/2020

Bondinho do Pão de Açúcar, o mais antigo em funcionamento no mundo: exemplo de interação
entre ação do homem e a natureza
Foto: Alexandre Macieira/ Riotur

Composto pelos morros do Pão de Açúcar, da Urca e da Babilônia, e circundado pelas
águas da Baía de Guanabara, o Complexo do Pão de Açúcar é um dos cartões postais
mais emblemáticos e venerados do Rio Janeiro. Não bastasse as belezas naturais do
monumento, um bondinho foi instalado nesse cenário magnífico, entre 1908 e 1912,
instituindo assim o primeiro teleférico das Américas.
Na terceira matéria da série dedicada ao mês do patrimônio, o Rio Capital Mundial da
Arquitetura (RCMA) aborda hoje a importância do Pão de Açúcar para a cidade. Tombado
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1973, junto com a
estátua do Cristo Redentor – que foi nosso tema de segunda-feira, seguido pelo Parque
do Flamengo, na terça-feira -, o bondinho e seu entorno são fundamentais na composição
da paisagem carioca, tanto física quanto cultural.
A atração é uma dos responsáveis pelo município ser o primeiro a ter sido reconhecido
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)
como Patrimônio Mundial na categoria Paisagem Cultural Urbana, em 2012.
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O passeio no bondinho do teleférico mais antigo em operação
no mundo deve ser retomado em breve.
Foto: Hudson Pontes/ Prefeitura do Rio
O passeio de teleférico – interrompido por conta da pandemia da Covid-19, mas com
retomada de operações prevista para o próximo dia 15 – interliga a Praia Vermelha aos
morros da Urca e do Pão de Açúcar. O bondinho, que é privatizado, administrado pela
concessionária Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, planeja detalhes para a
reabertura.
A expansão do equipamento ocorreu em 1972, com a implementação de uma segunda
linha, novos cabos de aço e bondinhos, que ganharam cristal azulado, visão panorâmica
e passaram a transportar 75 pessoas a cada quatro minutos. Posteriormente, o número
foi reduzido para 65 pessoas, no máximo, segundo padrões europeus.
Em março deste ano, para evitar a ampliação de contágio do novo coronavírus, apenas
32 visitantes podiam fazer o passeio por grupo. Em 2002 e 2008, foram feitas
manutenções de grande porte, com a troca de cabos e implementação de novos
bondinhos, com a forma mais arredondada, que prevalece, respectivamente.

Vista deslumbrante e reforço na economia turística
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Do alto dos dois morros uma vista deslumbrante da paisagem da cidade é sinônimo de
encanto para turistas de todos os cantos do mundo. Desses pontos, se avistam, por
exemplo, as belezas da enseada de Botafogo, da orla de Copacabana e da entrada da
Baía de Guanabara.
A notoriedade do bondinho também é refletido nos números da economia no setor. De
acordo com estatísticas da Riotur, depois do Cristo Redentor o Pão de Açúcar é o
segundo ponto turístico mais visitado do Rio. Só em 2019, 1,2 milhão de visitantes, de
todas as nacionalidades, passaram pelo complexo. Quase 100 mil a mais que o ano
anterior.
Desde sua fundação, mais de 46 milhões de pessoas já utilizaram os bondinhos. A
atração turística também é responsável pelo incremento na arrecadação de Imposto
Sobre Serviços (ISS) do Turismo, que ano passado somou R$ 129,1 milhões, conforme
dados da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF).

Primeiro bondinho era de madeira
Idealizado pelo engenheiro Augusto Ferreira Ramos, que criou a empresa que administra
a atração, e inaugurado em 27 de outubro de 1912, o Bondinho Pão de Açúcar foi o
terceiro a funcionar no mundo, sendo hoje o mais antigo em operação. O teleférico
carioca, de tão parecido com um bonde, ganhou então o apelido de bondinho.
O primeiro bondinho era de madeira. O trecho inicial liga a Praia Vermelha ao Morro da
Urca, em 528 metros a 227 metros de altura. Outros 750 metros separam o Morro da Urca
do Pão de Açúcar, com o ponto mais alto a 396 metros acima do nível do mar.

O primeiro bondinho era de madeira.
Foto: Arquivo Bondinho Pão de Açúcar
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A travessia é uma das imagens mais icônicas do município. Além disso, o badalado Morro
da Urca, que recebe diversos eventos, representa o espírito divertido do carioca. Situado
em uma importante área de conservação ambiental e entre duas montanhas cobertas
pela Mata Atlântica, o Bondinho Pão de Açúcar valoriza as ações de sustentabilidade e
preservação.
Em 2018, o parque recebeu a renovação da certificação ecológica GEN – Global
Ecolabelling Network -, uma rede global de Identificação Ecológica composta por 27
organizações de rótulo ecológico em todo o mundo. No Brasil, a certificação é
representada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). É a única atração
turística no mundo a obter o título.

Muito além do turismo:
Pão de Açúcar é exemplo da recuperação da biodiversidade e de projetos de
educação sócio-ambientais

A empresa que administra o Complexo do Pão de Açúcar realiza diversas iniciativas em
prol da sustentabilidade, como, por exemplo, a gestão dos resíduos sólidos oriundos da
visitação no Parque Ecológico. Eles são transformados em matéria prima e adubo, que é
utilizado para o enriquecimento da flora nos morros da Urca e do Pão de Açúcar. Parte do
adubo é também doado para a horta orgânica de uma escola pública localizada aos pés
do Morro da Urca. A central de resíduos também já destinou 25 toneladas de material
reciclado a indústrias.
Outro trabalho importante é o de conservação e recuperação da pista Claudio Coutinho e
da Trilha do Morro da Urca. Em uma parceria público privada, o Bondinho Pão de Açúcar
realiza um trabalho de recuperação da biodiversidade, em 38 mil m² de áreas verdes no
Monumento Natural dos morros do Pão de Açúcar e da Urca, através do manejo das
espécies exóticas e reintrodução de exemplares nativos da Mata Atlântica.
Os trabalhos de reflorestamento foram iniciados na década de 1980. Atualmente, através
de uma estufa, serviços de triagem, propagação e produção de mudas são realizados.
Na mata local floresce uma orquídea única no planeta, cujo nome é Bressavola terculata .
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O início das operações do bondinho já encantava moradores e turistas.
Foto: Arquivo Bondinho Pão de Açúcar

Tour Ecológico:
Passeio sob a ótica da preservação ambiental já envolveu 800 escolas e 35 mil
alunos e professores
Sendo a sustentabilidade uma questão de muita relevância e prioridade para a
administração do complexo, um dos tipos de visitação oferecidos pela empresa é o Tour
Ecológico. Trata-se de uma experiência focada no Ecoturismo. Durante o passeio, o
visitante tem a experiência de percorrer todo o parque, sob a ótica ambiental.
Outra iniciativa é o projeto educativo-socioambiental Educa Bondinho, que recebe turmas
da educação infantil ao ensino médio de escolas públicas e particulares e transforma o
Bondinho Pão de Açúcar em uma sala de aula ao ar livre. O programa estimula os alunos
de forma divertida, com temas ligados a Ciências, Biologia, Geografia e História.
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Projeto Educar Bondinho já atraiu milhares de alunos e professores.
Foto: Divulgação/ Bondinho Pão de Açúcar

E vai além da educação ambiental, oferecendo a oportunidade de escolas e professores
trabalharem um método educativo de vivência. O programa já atendeu mais de 800
escolas e 35 mil alunos e professores desde 2015.
Para o CEO do Bondinho Pão de Açúcar, Sandro Fernandes, todos esses atributos
contribuem para a importância e relevância do parque.
– O Bondinho Pão de Açúcar é um tradicional símbolo do Rio e do turismo nacional que
vem se reinventando com os anos, com o propósito de oferecer novas e inesquecíveis
experiências aos visitantes. Procuramos investir constantemente em ações que os
surpreendam, sempre priorizando sua segurança e conforto, bem como a preservação do
meio ambiente. A beleza natural é um dos nossos diferenciais. E é nosso dever preservála, promovendo ações que aproximem nosso público desta prática -, diz Sandro.
O Bondinho Pão de Açúcar, que em 2012 completou 100 anos, está com as atividades
suspensas. A reabertura está prevista para 15 de agosto, seguindo todos os protocolos
sanitários necessários referentes à operação de pontos turísticos.

Histórias curiosas, da realidade à ficção
Segundo historiadores, a origem do nome Pão de Açúcar vem da semelhança com a
forma que os blocos de açúcar eram preparados para serem levados das colônias para a
Europa. Entre os séculos 16 e 18, no auge da produção de cana de açúcar, os produtores
armazenavam os blocos de açúcar em formas para serem exportados. Mas o nome só
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pegou mesmo em meados do século 19, quando a cidade foi retratada por artistas
internacionais, especialmente Debret e Rugendas.
Fonte: Memória Cinematográfica
A fama global ajuda a atrair turistas e artistas do mundo inteiro. Muitos deles ilustres,
como o cantor jamaicano Bob Marley; o físico Albert Einstein; o ex-presidente americano
John Kennedy; o príncipe Harry e a atriz Halle Berry. Em 1977, o equilibrista Steven
McPeak causou sensação ao andar sobre um dos cabos de aço do bondinho com uma
vara.
Dois anos depois, cenas do longa-metragem 007 Contra o Foguete da Morte (1979),
também foram gravadas no local. Roger Moore, que interpretava o agente britânico
James Bond protagoniza uma das cenas mais famosas do cinema, em que luta com
Dentes de Aço, vivido pelo ator Richard Kiel, sobre um dos bondes, pouco depois de o
vilão cortar um dos cabos do teleférico com os dentes.
Conheça mais sobre a história do bondinho, como chegar, atrações turísticas locais e
reservas de ingressos para quando o sistema voltar a funcionar pelo
site https://www.bondinho.com.br/. O tombamento relativo ao Complexo do Pão de Açúcar
consta no Processo 869-T-1973, do Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e
Paisagístico com a inscrição 52, de 08/08/1973. Maiores informações sobre o processo
podem ser obtidas no site do iphan ( http://portal.iphan.gov.br/ ).
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Sugarloaf Mountain: history, culture and healthy
interaction between man and nature
Published on RCMA’s website on August 7th, 2020

Sugarloaf cable car, the oldest in the world still in operation: example of
interaction between human action and nature
Photo: Alexandre Macieira/ Riotur

Composed by the Sugarloaf, Urca and Babilônia mountains, surrounded by the waters of
the Guanabara Bay, the Sugarloaf Complex is one of the most iconic and revered
postcards of Rio de Janeiro. And as if the monument’s natural beauties were not enough,
a cable car was installed in this magnificent scenery between 1908 and 1912, thus
establishing the first cableway in America.
In the third text of the series dedicated to the heritage month, Rio World Capital of
Architecture (RWCA) addresses the importance of the Sugarloaf mountain to the city.
Listed by the National Historic Artistic Heritage Institute (IPHAN), in 1973, together with the
Christ the Redeemer statue, - which was our topic last Monday, followed by the Flamengo
Park on Tuesday -, the cable car and its surrounding are fundamental in the composition
of the carioca physical and cultural landscape.
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The attraction is one of the responsibles for making the city the first one to be recognized
by the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Unesco) as World
Heritage in the Cultural Urban Landscape category, in 2012.

The rides on the world’s oldest cableway in the world should return soon
Photo: Hudson Pontes/ Rio City Hall

The cable car ride - interrupted due to the Covid-19 pandemic, but expected to reopen on
August 15th - connects Vermelha Beach to the Urca and the Sugarloaf Mountains. The
cableway, which is privatised, managed by the Sugarloaf Aerial Way Company, plans the
reopening details.
The equipment’s expansion happened in 1972, with the implementation of a 2nd
cableway, with blue crystal glass, panoramic view and started having the capacity of
transporting 75 people every 4 minutes. Later, the number was reduced to 65 people,
following european standards.
In March this year, in order to avoid the spread of the new coronavirus, only a group of 32
people could ride it. In 2002 and 2008, two large scale maintenance took place, switching
the cables and implementing new cable cars with a more rounded shape, that still remain.
Stunning view and a booster for tourism economy
From the top of the two mountains, the stunning view of the city’s landscape is a synonym
of enchantment for tourists from all around the world. From these spots one can see, for
example, the beauties of the Botafogo’s cove, the Copacabana boardwalk and the
entrance of the Guanabara Bay.
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The notoriety of the cable car is also reflected on the numbers of the economy in the
sector. According to statistics from Riotur, after Christ the Redeemer, the Sugarloaf
Mountain is Rio’s second most visited tourist sight. Only in 2019, 1,2 million visitors, of all
nationalities, have been in the complex. Almost 100 thousand more than in the previous
year.
Since its establishment, more than 46 million people have already used the cable cars.
The tourist attraction has also been responsible for the growth in the tourism’s service tax
revenue (ISS), that added up to R$ 129,1 million last year, according to data from the
Municipal Secretariat of Finance (SMF)

The first cable car was made of wood
Idealized by engineer Augusto Ferreira Ramos, who founded the company that manages
the attraction, and inaugurated in 1912, the Sugarloaf Cable Car was the third one in the
world to operate, and today is the oldest in operation. The carioca cableway started to be
called cable car, since it was so similar to one.
The first cable car was made of wood. The initial path connects Vermelha Beach to the
Urca Mountain, with a 528 meters length and 227 meters high. Another 750 meters
separate the Urca and the Sugarloaf Mountains, having its higher point at 396 meters
above the sea level.

The first cable car was made of wood. Photo: Sugarloaf's Archives

The ride is one of the most iconic images of the city. In addition, the “trendy” Urca
Mountain, which receives many events, represents the funny spirit of the cariocas. Located
in an important area of environmental conservation and between two mountains that are
covered by the Atlantic Forest, the Sugarloaf’s cable car cherishes the sustainable and
preservation initiatives.
132

In 2018, the park received the GEN - Global Ecolabelling Network - ecological
certification’s renovation, a global network for Ecological Identification, composed of 27
eco labelled organizations all around the world. In Brazil, this certification is represented by
the Brazilian Association of Technical Standards (ABNT). It is the sole tourist attraction in
the world to hold the title.

Much more than tourism:
The Sugarloaf Mountain is an example of the biodiversity’s restoration and of
social-environmental education projects
The company that manages the Sugarloaf’s Complex holds many initiatives in support of
sustainability, such as the management of solid waste derived from visits to the Ecological
Park. They are transformed into raw material and fertilizer, which are used for the
enhancement of the Urca and Sugarloaf Mountains’ flora. Part of the fertilizers is also
donated to a public school located at the bottom of the Urca Mountain. The residues
facility has also allocated 25 tons of recycled material to industries.
Another important initiative is the conservation and restoration of the Claudio Coutinho
lane and the Urca Mountain trail. In a public-private partnership, Sugarloaf’s Cable Car
carries out work on biodiversity restoration, in 38 thousand m² of the green areas in the
Natural Monument of the Sugarloaf and Urca Mountains, through the management of
exotic species and the reintroduction of native species of the Atlantic Rainforest.
The reforestation efforts were initiated in the 1980s. Currently, through a greenhouse,
sortation services, the production and spreading of seedlings take place. In the local forest
an unique orchid in the planet, named Bressavola terculata, blossoms.

In the beginning of its operations, the cable car already amazed residents and tourists
Photo: Sugarloaf's Archives
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Eco-tours
A tour from the perspective of environmental preservation has already involved 800
schoolas and 35 thousand students and teachers.
Since sustainability is a very relevant matter and a priority for the complexe’s
management, one of the kinds of visitation offered by the company is the Ecological Tour.
It is an experience focused on Eco-tourism. Throughout the tour, the visitors have the
experience of going through the whole park, from an environmental point of view.
Another initiative is the social environmental educational project, Educar Bondinho, which
receives students from public and private elementary to high schools and turns the cable
car in an open-air classroom. The program stimulates students in a fun way, addressing
themes related to Science, History and Geography.

The Educar Bondinho Project has already attracted thousands of students and teachers
Photo: Sugarloaf's Cable Car

It goes far beyond environmental education, offering the opportunity for schools and
teachers to work with an live experience educational method. Since 2015, the program has
already benefited 800 schools and 35 thousand schools and teachers.
To Sandro Fernandes, CEO of Sugarloaf’s Cable Car, all these features contribute to the
park’s importance and relevance.
- The Sugarloaf’s Cable Car is a traditional symbol of Rio and the national tourism that
has been reinventing itself through the years, with the intention of offering new and
unforgettable experiences to visitors. We are always investing in initiatives to surprise
them, always prioritizing their safety and comfort, as well as preserving the environment.
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Natural beauty is one of our highlights. It is our duty to preserve it, promoting initiatives
that bring our public closer to this kind of practice-, Sandro states.
The Sugarloaf’s Cable Car, which celebrated 100 years in 2012, has currently suspended
its operation. The reopening is expected to happen on August 15th, following all necessary
sanitary protocols, related to the operation of touristic sights.

Curious stories, from reality to fiction
According to historians, the origin of the name Sugarloaf comes from the similarity with
how the sugar blocks were prepared to be taken from the colonies to Europe. Between the
16th and 18th centuries, when sugarcane production was at its peak, producers would
store the sugar blocks in shapes to be exported. But it was only in the mid 19th century
that the name stuck, when the city was portrayed by international artists, especially Debret
and Rugendas.
Source: Memória Cinematográfica
Worldwide fame helps to attract tourists and artists from all over the world. Distinguished
people, like jamaican singer Bob Marly; the Physicist Albert Einstein; former American
President John Kennedy; Prince Harry and Actress Halle Berry. In 1977, tightrope walker
Steven McPeak impressed many, when he walked over one of the cable car’s steel cables
holding a stick.
Two years later, scenes from the movie 007 Moonraker (1979), were also shot there.
Roger Moore, who played the british agent James Bond starred in one of the most famous
scenes in the history of cinema, fighting with jaws, who was played by actor Richard Kiel,
over one of the cable cars, soon after the villain had cut the one of the cableway cables
with his teeth.
Learn more about the history of Sugarloaf's Cable Car, how to get there, local tourist
attractions and tickets reservation, through the website https://www.bondinho.com.br/,
when the system re-opens.
More information on the Historical Monument listing of the Sugarloaf complex can be
obtained on IPHAN’s website http://portal.iphan.gov.br/
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A importância do patrimônio cultural para a
identidade das cidades

Cristo Redentor, uma das Maravilhas do Mundo Moderno
Foto: Hudson Pontes/ Prefeitura do Rio

Publicada no site do RCMA em 03/08/2020
Primeiro município a ser reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como Patrimônio Mundial na categoria
Paisagem Cultural Urbana, em 2012, o Rio de Janeiro tem bons motivos para comemorar
o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, no próximo dia 17. A cidade vem sendo exemplo
para o mundo em termos de práticas sustentáveis, asseguradas por leis, que têm como
objetivo a preservação de suas belezas naturais e seus bens materiais e imateriais.
Esse cuidado é imprescindível para a manutenção e preservação de sua identidade
cultural, especialmente para as futuras gerações. Em comemoração ao mês dedicado ao
patrimônio, o Rio Capital Mundial da Arquitetura (RCMA) publicará matérias voltadas
para o assunto ao longo das próximas semanas.
Tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1973,
justamente pela importância na composição da paisagem carioca, tanto física quanto
cultural, o Corcovado, que ostenta a emblemática estátua do Cristo Redentor – o maior
cartão postal do município – e o Complexo do Pão de Açúcar, inauguram a série. Hoje, o
136

Corcovado será o destaque principal e amanhã, o Pão de Açúcar e seu histórico
bondinho.
Uma Cidade Maravilhosa, que se renova a cada dia, entre as montanhas e o mar
A exuberância da natureza, com características únicas no planeta, que revelam
maravilhas entre as montanhas e o mar e deixa moradores e visitantes apaixonados a
cada dia, faz com que o valor universal da paisagem urbana, torne o Rio cada vez mais
respeitado e reconhecido no exterior. Esse encanto vem desde o Século 16, quando os
europeus se deslumbram com a Baía de Guanabara e as florestas em seu entorno,
fundando a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro.
Nos últimos quatro séculos, a Capital fluminense vem ajudando a contar a história do
Brasil e, ao mesmo tempo, procurando manter suas riquezas naturais. Essa luta pelo
equilíbrio entre a preservação do patrimônio histórico e sua cultura é um desafio
constante.
A adoção do conceito de Paisagem Cultural pela Unesco, a partir de 1992, passou a ser
uma espécie de marca, buscada intensamente por todas as nações, como símbolo do
reconhecimento, do zelo com os bens culturais e a preservação de suas tradições,
especialmente nos grandes centros urbanos. Antigamente, tal crédito era ligado apenas
às áreas rurais.
Depois do título da Unesco, o município intensificou ações integradas de preservação de
seus principais patrimônios e seu entorno, entre eles o Pão de Açúcar, o Corcovado, a
Floresta da Tijuca, o Aterro do Flamengo, o Jardim Botânico, a praia de Copacabana, a
entrada da Baía de Guanabara, o Forte e o Morro do Leme, o Forte de Copacabana, o
Arpoador, o Parque do Flamengo e a Enseada de Botafogo. Paralela à preservação física
dessas áreas, a preocupação com a memória e identidade histórica que elas devem
reservar para o futuro.
Vetor do desenvolvimento, estabelecido pela Unesco em nível internacional e pelo Iphan,
nacionalmente, o patrimônio é uma das principais vertentes da economia fluminense, uma
das maiores fontes de recursos dos cofres públicos, representando cerca de 5% do
Produto Interno Bruto (PIB). Um dos estados mais afetados pela pandemia causada pelo
novo coronavírus, o Rio tinha no turismo, segundo o governo do estado, um impacto
positivo de cerca de 27 bilhões de reais em sua economia.
Aos poucos, representantes do poder público e empresários, começam a esboçar uma
reação para a retomada das atividades econômicas. Esperam, por exemplo, reabrir
pontos turísticos importantes em meados deste mês, como o Corcovado e o bondinho do
Pão de Açúcar. O surgimento da terminologia da Economia da Cultura contribuiu para
maior valorização dos segmentos culturais no âmbito das políticas públicas em diversos
países.
No site do Santuário do Cristo Redentor, há mais informações detalhadas sobre o
monumento. Também há belas imagens do Cristo e das paisagens, pontos turísticos e
outros locais “abençoados” pelo monumento diariamente. Clique na foto 360 graus para
ter uma visão panorâmica do Rio. A visualização, também com ângulos privilegiados da
estátua, é a mesma de quem visita o mirante do Cristo, localizado a mais de 700 metros
de altura, através do endereço https://santuariocristoredentor.com.br/cristo-360
137

A importância do tombamento de monumentos para o resguardo da identidade da
cidade, o turismo e a economia
Quando um elemento cultural é considerado patrimônio histórico cultural por algum órgão
ou entidade especializado no assunto, diz-se que ele é “tombado” como patrimônio. O que
determina se um bem cultural é ou não patrimônio histórico cultural são a sua relevância
histórica para a formação identitária da cultura de um povo e a importância da
preservação desse bem para a consequente manutenção cultural daquele povo.
O Iphan destaca em seu site que a Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 216,
ampliou o conceito de patrimônio estabelecido pelo Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro
de 1937, substituindo a nominação Patrimônio Histórico e Artístico, por Patrimônio
Cultural Brasileiro. Tal alteração incorporou o conceito de referência cultural e a definição
dos bens passíveis de reconhecimento, sobretudo os de caráter imaterial.
A Constituição, ressalta o instituto, estabelece ainda a parceria entre o poder público e as
comunidades para a promoção e proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro, no entanto
mantém a gestão do patrimônio e da documentação relativa aos bens sob
responsabilidade da administração pública.
Enquanto o Decreto de 1937 estabelece como patrimônio “o conjunto de bens móveis e
imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua
vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”, o Artigo 216 da Constituição
conceitua patrimônio cultural como sendo os bens “de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”.
Nessa redefinição promovida pela Constituição, constam as formas de expressão; os
modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras,
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações
artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
Cabe ao Iphan zelar pelo cumprimento dos marcos legais, efetivando a gestão do
Patrimônio Cultural Brasileiro e dos bens reconhecidos pela Unesco como Patrimônio da
Humanidade. Pioneiro na preservação do patrimônio na América Latina, o Iphan possui
um vasto conhecimento acumulado ao longo de décadas e tornou-se referência para
instituições assemelhadas de países de passado colonial, mantendo ativa cooperação
internacional.
O instituto destaca ainda que, nesse contexto, o Iphan constrói, em parceria com os
governos estaduais, o Sistema Nacional do Patrimônio Cultural. O objetivo é trabalhar
conceitos que facilitem cada vez mais o acesso ao conhecimento dos bens nacionais. A
gestão do patrimônio é efetivada segundo as características de cada grupo: Patrimônio
Material, Patrimônio Imaterial, Patrimônio Arqueológico e Patrimônio Mundial.
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Parque Nacional da Tijuca: o `santo guardião´ do Cristo
O Parque Nacional da Tijuca, que abriga o Corcovado, é o principal “guardião” do
monumento do Cristo Redentor. E ainda tem papel de destaque no ecossistema, já que
abriga a primeira floresta replantada do mundo. De acordo com o Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão ambiental vinculado ao Ministério do
Meio Ambiente, e responsável pela preservação do maior tesouro verde, em plena região
central do município, sua infinidade de trilhas e cachoeiras, além de ruínas históricas do
tempo das fazendas do café, são pontos chave para que o Rio ostente o título de Cidade
Maravilhosa.

Incrustada em área de preservação da Floresta da Tijuca, a estátua
do Cristo é símbolo também de preservação do ecossistema
Foto: Hudson Pontes

A direção do ICMBio destaca que além de estar presente em quase todas as imagens e
ângulos do Rio de Janeiro e ser uma das melhores alternativas de lazer para cariocas e
turistas, o Parque Nacional da Tijuca detém muitas curiosidades. Suas florestas, por
exemplo, são resultado do primeiro grande projeto de reflorestamento no planeta, iniciado
em 1861.
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Após a destruição quase total da floresta para produção de carvão e plantio de café, as
fontes de água que abasteciam a cidade começaram a secar. As autoridades, então
iniciaram um processo intenso de desapropriação das fazendas e replantio de mais de
100 mil árvores. Visitar as exuberantes florestas do Parque Nacional da Tijuca mais de
um século e meio depois desse processo é uma lição de como a natureza tem
capacidade de se recuperar com a ajuda e empenho do homem.
Cristo Redentor, sempre de braços abertos para o futuro e proteção da cidade
Eleita em 2007 como uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, a estátua do Cristo
Redentor é um dos monumentos que mais encantam o mundo. Localizada no Morro do
Corcovado, no Bairro de Santa Teresa, dentro de Parque Nacional da Tijuca, foi
inaugurada em 1931. Suas dimensões fazem desse grande símbolo do Cristianismo,
incrustado a 709 metros acima do nível do mar, um ícone mundial.

Foto do início da década de 1931, retrata o esforço na época para
a construção da estátua, que se tornou paixão mundial.
Foto: Acervo do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

Atualmente, seu acesso está impedido por conta da pandemia da Covid-19, mas a
previsão é que o Santuário do Cristo Redentor volte a receber visitas nas próximas
semanas. Monumento recordista de visitantes no Rio, segundo a Riotur, só no ano
passado o Cristo Redentor recebeu mais de 1,8 milhão de visitantes. Cerca de 100 mil a
mais que o ano anterior.
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A estrutura, que tem de 38 metros de altura (contando com o pedestal), equivalente a um
prédio de 13 andares, e 28 metros de largura, foi pensada pelo padre francês PierreMarie, em 1859. Mas somente em 1921 o projeto da construção começou a se tornar
realidade dentro da cúpula Católica. Naquele ano, o projeto de Heitor da Silva Costa
venceu outros dois concorrentes, que cogitaram erguer o monumento no Morro de Santo
Antônio ou no Pão de Açúcar.
Depois de uma campanha que arrecadou fundos junto aos fiéis, a construção foi iniciada
em 1922. A inauguração da obra ocorreu em 12 de outubro de 1931, o mesmo dia
dedicado à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

Em estilo Art Déco, o Cristo tem um total de 1.145 toneladas de peso. Ele é o segundo
maior monumento de Cristo do mundo, ficando somente atrás da Estátua de Cristo Rei na
Polônia. Sua estrutura é composta de pedra-sabão, resistente à erosão e que na época
era encontrada em abundância no Brasil. A cabeça e as mãos do Cristo foram feitas na
França, pelo escultor Paul Landowski Maximilien.

Mauricio Prochnik, arquiteto e urbanista: “A coisa mais
importante do projeto era resguardar e manter toda a
ambiência no entorno do monumento”

Mauricio Prochnik: “É muito gratificante ter contribuído
para o acesso facilitado ao monumento”
Foto: Arquivo Pessoal
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Em 20 de março de 2003, a acessibilidade ao cartão postal mais visitado do Rio ficou
mais fácil. Naquela data, dia do aniversário da cidade – foi inaugurado o sistema de
acesso mecanizado ao Corcovado, orçado em R$ 6 milhões. Até então, durante 70 anos,
226 degraus tinham que ser vencidos para que visitantes chegassem à base da estátua.
Três elevadores e quatro escadas rolantes, desenvolvidos pela empresa OTIS, passaram
a funcionar, facilitando principalmente o acesso de idosos e pessoas com algum tipo de
deficiência física.
– É muito gratificante, como arquiteto e carioca, ter contribuído para o acesso facilitado ao
monumento do Cristo Redentor, símbolo do Rio e do Brasil, maior monumento Art Déco
do mundo. Um projeto que teve 100 % de aceitação. Houve muita preocupação com os
impactos que poderia ter. O mais importante do projeto era resguardar e manter a
ambiência no entorno do monumento, causando o mínimo de interferência visual,
respeitando a maravilhosa obra do Heitor da Silva Costa e do escultor Paul Landowski -,
lembra o arquiteto e urbanista Maurício Prochnik, responsável pelo projeto.
Maurício lembra que muitos desafios tiveram que ser vencidos. A topografia muito
acidentada do lugar, a dificuldade de acesso e questões ambientais, foram alguns deles.
– Além disso, o monumento é tombado e todo o penedo do morro do Corcovado também.
Fizemos vários estudos e opções para chegar à melhor composição e equilíbrio entre
elevadores, escadas rolantes e o entorno, inclusive o perfil paisagístico no qual o projeto
se insere. Outros equipamentos menos robustos não iriam atender com a velocidade
necessária ao fluxo de pessoas. Graças à tecnologia dos equipamentos, o histórico de
visitação no monumento teve um grande aumento. Em 2003 a média era de 475 mil
visitantes. Dez anos depois, foram registrados 2,3 milhões. Já de 2013 a 2019, a média
anual se manteve acima do 2 milhões de visitantes ao ano, segundo números oficiais do
sistema -, comemora Maurício. Juntas, explica o arquiteto, as estruturas de aço usadas
nas escadas e elevadores pesam em torno de 100 toneladas de aço. Por conta da altitude
em que foram instalados, o projeto considerou cargas de vento muito fortes, como rajadas
de 100 km por hora.
Antes

O projeto de Maurício Prochnik: cuidado para que equipamento se
integrasse à natureza, sem causar impacto visual agressivo
Imagem: Arquivo Pessoal de Maurício Prochnik
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Depois

Escadas rolantes facilitam a vida dos visitantes:
número de turistas quadruplicou desde sua instalação.
Foto: Arquivo Pessoal/ Maurício Prochnik

– Só para se ter uma ideia, cada escada rolante pesa 20 toneladas. As escadas foram
trazidas do exterior. São à prova de intempéries, apropriadas e preparadas para ficarem
expostas ao tempo. A altura da entrada dos elevadores embaixo e a base do monumento
são de 40 metros, vencidos pelos três elevadores e conjunto de quatro escadas rolantes.
As escadas rolantes têm capacidade de tráfego de 9 mil pessoas por hora. A combinação
do conjunto de escadas mais elevadores possibilita o fluxo de 1.5 mil visitantes por hora -,
comenta.
O sistema mecanizado de acesso ao Cristo só foi possível por conta da iniciativa do
Banco Real/ABN AMRO Bank, Gerdau, Arquidiocese do Rio de Janeiro, Prefeitura do Rio,
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama),
Ministério da Cultura e Fundação Roberto Marinho. Em seu canal no Youtube, o jornalista
Élcio Braga produziu um vídeo inusitado, que mostra como é o interior da estátua do
Cristo Redentor. É um dos vídeos mais acessados, com mais de 2 milhões de
visualizações. Confira abaixo:
Artigo
Olav Antônio Schrader, superintendente do Iphan-RJ

Tanto o Corcovado quanto o Pão de Açúcar são importantes monumentos naturais que
passaram por intervenções humanas que não só se integram à paisagem, como também
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oferecem um valor simbólico muito forte. O Cristo Redentor representa uma visão de
transcendência espiritual da cidade, mas sempre com janela para a paisagem, a floresta,
a habitação e o mar.
O turismo é um aspecto importante que se encaixa no quesito de sustentabilidade do
patrimônio histórico e artístico. O sucesso turístico é alavancado pelo patrimônio histórico,
cultural e natural do Brasil e vice-versa. Não existiria turismo sem patrimônio e não
haveria patrimônio conservado se não alavancasse o turismo. O turismo gera renda e
mobiliza a sociedade para a sua conservação, além de criar uma inserção social virtuosa
pelo viés do trabalho.

Olav Antônio Schrader: “O nosso conceito ancestral
pode nos inspirar para o futuro”
Foto: Divulgação/ Iphan-RJ

No Brasil o conceito de sustentabilidade é basicamente restrito à agenda do meio
ambiente. Este quesito ainda não permeia a grande maioria dos projetos de patrimônio
histórico e cultural. Um dos grandes desafios do Iphan é trazer a agenda de
sustentabilidade da parte ambiental para a parte patrimonial, frisando que não são
excludentes. Precisamos de patrimônio histórico com projeto sustentável no que tange à
manutenção, ao restauro e ao uso: é necessário que envolva a sociedade, as forças
produtivas e o terceiro setor. O patrimônio precisa ter uma função social.
O patrimônio histórico tem uma vertente ambientalmente favorável: na arquitetura e na
urbe ancestrais, o deslocamento é pedestre ou não poluente, existe uso misto do espaço
e a volumetria é mais próxima da escala humana. Assim, cria-se um tecido social mais
saudável não só do ponto de vista das relações humanas, mas também do meio
ambiente. As matrizes ancestrais brasileiras têm um viés ambiental extremamente
moderno.
O futuro da sustentabilidade precisa ser resgatado justamente dessas matrizes, com uso
misto do espaço; humanização do entorno; deslocamento sustentável e trocas de ideias
de forma democrática em praças e esquinas. Esse modelo não é segregacionista, mas
integracionista. O nosso conceito ancestral pode nos inspirar para o futuro.
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The importance of cultural heritage
to cities’ identities

Christ the Redeemer, one of the Wonders of the Modern World.
Photo: Hudson Pontes / Rio City Hall

Published on the RCMA website on August 03rd, 2020

First city to be recognized by the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO) as a World Heritage in the Urban Cultural Landscape category, in
2012, Rio de Janeiro has good reasons to celebrate the National Day for Historical
Heritage, on August 17th. The city has been a world example of sustainable practices,
secured by law, which aim to preserve its natural beauties and both material and
immaterial assets.
This care is indispensable for the maintenance and preservation of its cultural identity,
especially for future generations. Celebrating the month dedicated to heritage, Rio World
Capital of Architecture (RMCA) will publish articles regarding this matter throughout the
following weeks.
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Listed as heritage by the National Institute for Historic and Artistic Heritage (Iphan) in
1973, due to its physical and cultural importance in composing the carioca landscape, the
Corcovado, which exhibits the emblematic Christ the Redeemer statue - the city’s major
postcard - and the Sugarloaf complex will open this series. Today, the highlight will be
corcovado and, tomorrow, Sugarloaf and its cable car.

A Marvellous City, renewing itself each day, between the
mountains and the sea
The exuberance of its nature, with unique traits in the planet, which reveal wonders
between the mountains and the sea, leaving its habitants and visitors in love with it each
day. The universal value of its urban landscape makes Rio become more recognized and
respected abroad. This enchantment comes from the XVI century when Europeans,
mesmerized by the Guanabara Bay and the forests surrounding it, founded the city of São
Sebastião do Rio de Janeiro.
In the past four centuries, the fluminense capital has been helping to tell Brazil’s history
and, at the same time, seeking to maintain its natural richnesses. This struggle to find the
balance between preservation of historic heritage and its culture is a constant challenge.
The adoption of the Cultural Heritage concept by UNESCO has, since 1992, been a brand
intensively pursued by all nations as a symbol of recognition, of zeal with cultural heritages
and the preservation of its traditions, especially in major urban centers. Previously, this title
was only given to rural areas.
After the award by UNESCO, the city has intensified integrated actions to preserve its
main heritages and their surroundings, such as the Sugarloaf mountain, the Corcovado,
the Tijuca Forest, the Aterro do Flamengo, the Botanical Garden, the Copacabana Beach,
the Guanabara Bay’s entrance, Leme’s Fort and Hill, the Arpoador, the Flamengo Park
and the Botafogo Bay. Coupled with the physical preservation of these areas, there is also
a concern with the memory and historical identity they must reserve for the future.
A vector for development, established by UNESCO at an international level and nationally
by Iphan, heritage is one of the main branches of Rio’s economy and one of the biggest
sources of public revenue, representing around 5% of the city’s GDP. The State was one
of the most affected by the new coronavirus pandemic. Tourism in Rio de Janeiro had,
according to the state government, a positive impact of around 27 billion reais in its
economy.
Little by little, representatives of the government and local entrepreneurs started to
develop a strategy for resuming the economic activities. They hoped, for example, to
reopen important touristic sites by mid-August, such as the Corcovado and the Sugarloaf
cable car. The emergence of the Economy of Culture label contributed to promote cultural
segments in public policies in various countries.
On
the
website
of
Sanctuary
of
Christ
the
Redeemer
(https://santuariocristoredentor.com.br/cristo-360), there is detailed information regarding
the monument. There are also beautiful images of Christ and landscapes, touristic sites
and spots daily “blessed” by the monument. Click on the 360º photo to have a panoramic
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vision of Rio. The view, with privileged angles of the statue, is the same of someone who
visits the Christ’s viewpoint, 700 meters high.

The importance of designating heritages when it comes to
safeguarding the city’s identity, tourism and economy
When a cultural element is considered a cultural historical heritage by a body or entity
specialized in the matter, he is said to have been “designated” as a heritage. What
determines whether a cultural asset is a cultural historical heritage are its historical
relevance in forging the cultural identity of the people and the relevance of preserving this
asset to the cultural continuation of said people.
In its website, Iphan highlights that the Federal Constitution of 1988, in the Article 216,
amplified the concept of heritage established by the Decree-Law nº 25 of November 30th
1937, substituting the label from Artistic and Historic Heritage for Brazilian Cultural
Heritage. Such change incorporated the concept of cultural reference and the definition of
assets subject to recognition, mainly the immaterial ones.
The Constitution, Iphan mentions, also established a partnership between government and
communities to promote and protect Brazilian Cultural Heritage, but kept the management
of heritage and related documents under the responsibility of the public administration.
While the 1937 Decree established heritage as “a group of material and immaterial assets
existing in the country and whose conservation is of public interest, whether by its relation
to memorable facts of Brazilian history or by its exceptional archeological or ethnographic
value, bibliographical or artistical”, the Article 216 of the Constitution defines cultural
heritage as being the assets “of material and immaterial nature, considered individually or
as a whole, bearers of references to the identity, action and memory of the different groups
that form the Brazilian society”.
The redefinition promoted by the Constitution contains expressions such as: ways of
creating, making and living; scientific, artistic and technological creations; objects,
documents, buildings and other spaces destined to cultural and artistic manifestations;
urban settings and sites of historical, scenic, artistic, archeological, paleontological,
ecological and scientific value.
It is Iphan’s responsibility to take care of enforcing these laws and implementing the
management of Brazilian Cultural Heritage and the assets recognized by UNESCO as a
World Heritage. A pioneer in the conservation of heritage in Latin America, Iphan has vast
knowledge accumulated through decades and became a reference to similar institutions in
countries with a colonial past, keeping an active international cooperation.
The institute also emphasizes that, in this context, Iphan is building the Cultural Heritage
National System, in partnership with local governments. The goal is to develop ideas to
facilitate even more the access to awareness on national assets. Management of heritage
is developed according to the characteristics of each group: Material Heritage, Immaterial
Heritage, Archeological Heritage and World Heritage.
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Tijuca National Park: Christ’s “guardian angel”
The Tijuca National Park, which houses the Corcovado, is the main “guardian” of the
Christ The Redeemer monument. It also has a major place in the ecosystem, as it holds
the first replanted forest in the world. According to the Chico Mendes Institute (ICM-Bio),
environmental institution subordinated to the Environmental Ministry and responsible for
the conservation of Rio’s biggest green treasure in the middle of the central area, the
Park’s numerous tracks and waterfalls, including historical ruins from the coffee growing
times, are some of the key reasons for Rio to show off the tile of Marvelous City.

Embedded in a preservation area of the Tijuca Forest, the
Christ statue is also a symbol of ecosystem preservation.
Photo: Hudson Pontes

ICM-Bio directors highlight that, besides being present in almost every image and angle of
Rio de Janeiro and being one of the best leisure alternatives for Cariocas and tourists, the
Tijuca National Park also has many curiosities. Its forests, for example, are the outcome of
the world’s first big reforestation project, initiated in 1861.
After the nearly total destruction of the forest for the production of coal and plantation of
coffee, the water sources which supplied the city started to dry out. Authorities then
initiated an intense process of expropriation of farmhouses and replanting of more than
100 thousand trees. Visiting the stunning forests of Tijuca National Park more than a
century and half after this process is a lesson on how nature is capable of healing with
help from men.
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Christ the Redeemer, always with open arms to the future and
to the protection of the city
Elected in 2007 as one of Seven Wonders of the Modern World, the statue of Christ the
Redeemer is one the most enchanting monuments of the world. Located in the Corcovado
Mountain, in the Santa Teresa neighbourhood, inside Tijuca National Park, it was
inaugurated in 1931. Its dimensions make it a major symbol of Christianism and world
icon, encrusted 709 meters above sea level. The most visited monument in Rio, Christ
received, according to RioTur, more than 1,8 million visitors in 2019, which is around 100
thousand more than in the previous year.

Photo from the beginning of the 1931s, it portrays the effort at the time
for the construction of the statue, which became a worldwide passion
Photo: Collection of the General Archive of the City of Rio de Janeiro

The structure, which is 38 meters high (along with the pedestal), equivalent to a 13-story
building, and 28 meters wide, was idealized by the French priest Pierre-Marie in 1859. But
only in 1921 the project started to become a reality inside the Catholic summit. That same
year, Heitor da Silva Costa’s project won over two other participants, who suggested
building the monument on the Santo Antonio Hill or on the Sugarloaf.
After a campaign to collect funds among worshippers, construction began in 1922. The
inauguration happened on October 12th 1931, the same day dedicated to Brazil’s
patroness, Our Lady of Aparecida.
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In Art Decó style, Christ weighs a total of 1.145 tons. It is the second largest monument to
Christ in the world, after the King Christ statue in Poland. Its structure is made of
soapstone, resistant to erosion and, at the time of the construction, abundantly found in
Brazil. The head and the hands were sculpted in France, by sculptor Paul Landowski
Maximilien.
On March 20th, 2003, accessibility to Rio’s most visited postcard was made easier. On
that day, also the city’s anniversary, the mechanized access system to Corcovado,
budgeted in 6 million reais, was inaugurated. Until that date, for 70 years, 226 steps of
stairs had to be overcome so visitors could arrive at the base of the statue. Three lifts and
four escalators, developed by OTIS company, began to work, facilitating the access of
elderly and people with physical disabilities.
It is really gratifying, as an architect and as a Carioca, to have contributed to facilitate
access to the Christ the Redeemer monument, symbol of Rio and Brazil, the biggest Art
Decó monument in the world. A project that was 100% approved. There was a lot of
concern with any impacts it might have. The most important part of the project is to
safeguard and maintain all the environment surrounding the monument, causing as little
visual disturbance as possible, respecting the wonderful work of Heitor da Silva Costa and
sculptor Paulo Landowski - says Maurício Prochnik, responsible for the project.

Mauricio Prochnik
Photo: Personal Archive

Mauricio remembers that many challenges had to be overcome. The very uneven
topography, the difficult access and environmental concerns were some of them.
Besides, the monument is designated as heritage and so is the entire Corcovado hill. We
did numerous studies and analyzed many options to arrive at the best composition and
balance between the elevator, the escalators and the surroundings, including a landscape
profile in which the project is inserted. Other less robust equipment would not meet the
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speed necessary to match the flow of visitors. Thanks to this technology, our number of
visitors has had a huge increase. In 2003, the average was 475 thousand visitors. Ten
years later, we registered 2,3 million. From 2013 to 2019, the annual average was always
above 2 million visitors, according to official numbers -, celebrates Maurício.
Together, the architect explains that the steel structures used on the escalators and lifts
weigh over 100 tons. Due to the altitude on which they were installed, the project took into
consideration extremely heavy winds, such as blasts of 100 km per hour.
Before

Maurício Prochnik's project: care for equipment to integrate with nature,
without causing an aggressive visual impact
Image: Personal Archive of Maurício Prochnik
After

Escalators make life easier for visitors: number of tourists
has quadrupled since its installation
Photo: Personal Archive / Maurício Prochnik
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To illustrate, every escalator weighs 20 tons. The escalators were brought from abroad.
They are resistant to storms, appropriate and prepared to stay outdoors. The height of the
lifts’ entrance to the monument’s base is 40 meters, overcome by three lifts and a group of
four escalators. The escalators have a traffic capacity of 9 thousand people per hour. The
combination of the set of escalators and the lifts allows a flux of 1,5 thousand visitors every
hour -, he says.
The mechanized access system to the Christ statue was only made possible by the
initiative of Banco Real/ABN AMRO Bank, Gerdau, Rio de Janeiro Archdiocese, Rio de
Janeiro City Hall, Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources
(Ibama), Ministry of Culture and the Roberto Marinho Foundation.
In his YouTube channel, journalist Élcio Braga produced a peculiar video showing the
inside of the Christ the Redeemer statue. It is one of the most viewed videos, with more
than 2 million views.
Article
Olav Antônio Schrader, superintendent of Iphan-Rio
Both the Corcovado and the Sugarloaf are important natural monuments which went
through human intervention and that are not only integrated to the landscape but also offer
a strong symbolic value. Christ the Redeemer represents a vision of spiritual
transcendence of the city, but always with a window to the landscape, to nature and the
sea. Tourism is an important aspect that fits into the sustainability category of historic and
artistic heritage. The success of tourism is leveraged by Brazil’s natural, cultural and
historical heritage and vice-versa. There would not be tourism without heritage and there
would not be preserved heritage if it didn’t leverage tourism. Tourism creates income and
mobilizes the society for its preservation and it creates a virtuous social insertion through
work.

Olav Antônio Schrader: “Our ancestral concept can inspire us for the future”
Photo: Disclosure / Iphan-RJ
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Unfortunately, in Brazil the idea of sustainability is mainly restricted to the environmentalist
idea. This issue still does not permeate the majority of cultural and historic heritage
projects. One of the biggest challenges of Iphan is to bring the sustainability agenda from
the environment to heritage affairs, stressing that they are not mutually exclusive. We
need to have historic heritage with sustainable projects regarding maintenance, repair and
usage: it is necessary to involve the society, productive forces and the third sector.
Heritage needs to have a social function.
Historic heritage has a favourable environmental component: in ancestral architecture and
urbe, commuting is by foot and non polluting, there is a mixed use of space and density
more close to the human scale. Thus, it creates a more healthy social fabric not only
regarding human relations but also the environment. The Brazilian ancestral matrix has an
extremely modern environmental bias.
The future of sustainability needs to be rescued from these matrices, with a mixed use of
space; humanization of the surroundings; sustainable commuting and exchange of ideas,
in a democratic way, in squares and streets. This model is not segregationist, but
integrationist. Our ancestral concept can inspire us for the future.
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Museu Nacional: Um sonho que
renasce das cinzas
Publicada no site do RCMA em 12/2020

Reconstrução do Novo Museu Nacional: esforço gigante
Foto: José Roberto/ Museu Nacional

No dia 2 de setembro, a destruição, por um incêndio, do Paço de São Cristóvão, edifício
em estilo renascentista que abrigava o Museu Nacional (MN) do Rio de Janeiro, uma das
raridades da arquitetura brasileira, na Quinta da Boa Vista, na Zona Norte da cidade,
completa dois anos. O museu, palco também de momentos decisivos na história do Brasil,
é a mais antiga instituição científica do país e figurava entre os maiores museus de
antropologia e história natural das Américas.
A instituição faz parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atualmente, as
pessoas que trabalhavam no museu – cerca de 90 pesquisadores, 220 técnicos
administrativos, metade terceirizada e mais de 500 alunos – estão abrigadas em outras
instituições ou, em alguns casos, trabalhando de casa.
Em entrevista ao Rio Capital Mundial da Arquitetura, o paleontólogo Alexander Wilhelm
Armin Kellner, de 58 anos, que assumiu a direção do museu meses antes do incêndio,
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fala sobre suas expectativas em torno da recuperação do edifício e peças. Apesar da
parceria da UFRJ na tomada de decisões e coordenação dos trabalhos de reconstrução
do prédio com a Fundação Vale, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco), por exemplo, que também envolvem ainda o MEC e representantes da
sociedade civil, Alexander apela para mais união dos brasileiros.

As imagens do fogo consumindo o Museu Nacional chocaram o mundo
Foto: Raphael Pizzino

– O que se perdeu para a cultura humana, para a humanidade, é imensurável. Mas
podemos recuperar, sim, grande parte de tudo -, justifica Kellner, animado também com
anúncio que fez no último dia 13, sobre a descoberta, por pesquisadores do MN, UFRJ e
mais três instituições, de um novo fóssil de lagostim (um gênero de crustáceo),
encontrado na Ilha James Ross, na Península Antártica, conforme publicação da revista
Polar
Research
(confira
mais
detalhes
em
http://www.museunacional.ufrj.br/destaques/novo_fossil_antartica.html ).
Veja também nesta edição, a história do MN e informações sobre o projeto O Museu
Nacional Vive, fruto de um acordo de cooperação internacional realizado pela UNESCO
no Brasil, Fundação Vale e UFRJ.
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ENTREVISTA
Alexander Kellner, diretor do Museu Nacional/UFRJ: “Não tenho tempo para pesadelos com o incêndio.
Minha meta de vida agora é ver o museu reconstruído, funcionando. Não posso transformar o museu num
muro de lamentações”

Alexander Kellner: à frente da batalha
pelo reerguimento do museu.
Foto: Acervo Museu Nacional

RCMA – A instituição já tem dinheiro suficiente para a reconstrução do Museu
Nacional? Quem são os doadores?
ALEXANDER – Não. Pouco mais da metade. Com o repasse liberado pela Alerj
(Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro), no último dia 11 (a Alerj autorizou o repasse
de R$ 20 milhões do Fundo Especial do Parlamento Fluminense à UFRJ, para
revitalização e reforma do MN, através de lei sancionada pelo governador Wilson Witzel e
publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado no dia 10) temos hoje em torno de
R$ 160 milhões. Nosso orçamento, porém, é de pelo menos R$ 300 milhões. Os recursos
que juntamos até agora são oriundos de emendas públicas, governo federal, BNDES,
Fundação Vale, entre outros. Estamos fazendo uma colcha de retalhos. Esperamos ainda
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ajuda do governo municipal, da iniciativa privada… Qualquer centavo, de onde quer que
seja, é bem-vindo.
RCMA – Como está o cronograma para a recuperação do acervo, remoção dos
escombros e reforma do prédio? Há previsão de reabertura do museu? A pandemia
da Covid-19 influenciou até que ponto na programação?
ALEXANDER – A pandemia atrapalhou o mundo inteiro, em qualquer setor. No nosso
caso, entretanto, estamos tentando fazer o processo andar a qualquer custo, por meios
digitais. Participo de até cinco reuniões por dia pela internet, com diferentes grupos de
apoio. Nossa intenção é estar parcialmente com algumas instalações do prédio abertas,
algumas salas, pelo menos para visitas guiadas, em 2022, ano do Bicentenário da
Independência. Será sinônimo de vergonha e fracasso para o Brasil, se não
conseguirmos isso, o básico até lá, né? O museu é importante para o Brasil, para o
mundo, mas, sobretudo, para o Rio de Janeiro. Sempre batalhamos por um esforço
conjunto. Nosso objetivo é reabri-lo em definitivo em 2025.
RCMA – Nesse período, desde o incêndio (dia 2 de setembro, a tragédia completa
dois anos), o que foi feito onde era a sede do museu?
ALEXANDER – O importante e minucioso trabalho de recuperação de peças,
escoramentos, limpeza, enfim…Há muita morosidade em alguns setores. Algumas ações,
obedecendo o curso normal e lento que tem que seguir mesmo, outras que poderiam ser
mais acelerados. Tudo tiro como aprendizado e lições dessa dor enorme que
enfrentamos. Agora, por exemplo, em primeira mão, é que a Cedae vai finalmente
restaurar o sistema hidráulico que abastece os hidrantes. Isso é uma as coisas mais
fundamentais para o museu. Não precisa nem de explicação, né?
RCMA – As informações que circularam sobre o incêndio dão conta de que a
biblioteca e coleções como a de vertebrados e botânica já haviam sido transferidas
para outros lugares e, por isso, sobreviveram às chamas. Porém, aproximadamente
80% dos cerca de 20 milhões de objetos do museu ainda estavam no prédio. Quase
metade de todo o acervo do museu foi destruído pelas chamas. Esses dados
conferem?
ALEXANDER – Podemos dizer que entre 75% e 80% de todas os objetos foram afetados
de alguma forma. A boa notícia é que em torno de 50% não se perderam totalmente.
Parte das coleções, inclusive a maior, pública, do país, e grande parte do material egípcio,
de mineralogia, entre outros estão salvos. Ainda passam pelo trabalho de identificação e
conservação. Pesquisadores estão recriando parte do acervo do MN através de
impressão 3D em tamanho real. Tinha material etnográfico, contudo, que se perdeu
completamente. Material que representava tribos indígenas distintas, por exemplo. A
existência dessas tribos se resumia a um exemplar que estava na nossa coleção. Essas
tribos correm o risco de serem riscadas da história, como se elas nunca tivessem existido.
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RCMA – Para o senhor, teve milagre, vamos dizer assim, nesse incêndio?
ALEXANDER – Sim. O crânio de Luzia, o fóssil mais antigo das Américas, estimado em
11 mil anos, é, sem dúvida, o maior milagre. Calcula-se que 80% da ossada tenha sofrido
algum tipo de alteração pelo calor do fogo, mas, mesmo assim, resistiu. E com o passar
do tempo descobrimos várias “Luzias”, entre os abnegados funcionários e voluntários que
trabalham até hoje, incansáveis, para a reconstrução daquele espaço, e simbolicamente
em peças importantes que foram resgatadas, como cerâmicas (incluindo da coleção de
Dom Pedro II), minérios, animais taxidermizados, bonecas Karajá e fósseis como o do
Maxacalissauro, um dos mais populares entre os jovens que visitavam o museu, além do
Bendegó, o maior meteorito já encontrado em solo nacional, que resistiu às altas
temperaturas.
RCMA – O senhor tem pesadelos com o incêndio? A tragédia ainda o assombra no
dia a dia?
ALEXANDER – Não tenho tempo para pesadelos com o incêndio. Minha meta de vida
agora é ver o museu reconstruído, funcionando. Não posso transformar o museu num
muro de lamentações. Me revisto de otimismo e esperança diariamente. Meus
sentimentos estão canalizados para o futuro, para o otimismo, para o que podemos
recuperar, para a reabertura total daquele monumento, que é um dos maiores do mundo.
O que já passou não tem mais jeito…
RCMA - As cenas chocaram o mundo…
ALEXANDER: … se eu ficar remoendo isso, adoeço e não tenho forças para continuar.
Graças aos nossos esforços, as doações estão começando a chegar. Com esse repasse
de R$ 20 milhões do Fundo Especial do Parlamento Fluminense à Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) para revitalização e reforma do museu, autorizado pela Alerj,
por exemplo, vamos poder iniciar as obras, este ano ainda, espero, de restauração da
fachada e do telhado. Isso é que me dá ânimo. Ver os esforços da minha equipe
recompensados.
RCMA – O que vai mudar em relação à estrutura do prédio que existia?
ALEXANDER: Vamos manter a fachada e o telhado exatamente como eram antes do
incêndio. Por dentro, porém, teremos um novo museu, mais moderno e mais seguro. Mas
tudo dependerá da união de todos. Lembrando que o museu não é meu, não é da UFRJ,
mas do povo em geral, do Rio, do Brasil. Aliás, tem edital na praça para que arquitetos
apresentem
suas
propostas,
pela
UNESCO.
(Ver
mais
detalhes
em
https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/projects/museu-nacional-vive)
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Sobre o palácio destruído
Tombado desde 1938 pela IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional),
o edifício contava com mais de 13 mil metros quadrados. Em estilo neoclássico foi
projetado pelo arquiteto brasileiro Manuel de Araújo Porto Alegre. Enquanto isso, o
paisagismo seguiu linhas italianas, sendo de autoria do arquiteto e paisagista Luiz Reys.
O prédio foi inaugurado no dia 6 de junho de 1818. Naquele período, com a instalação da
Família Real portuguesa no Brasil, o Rio de Janeiro se tornou a capital do reino. Dom
João XVI promoveu uma série de melhorias na cidade, inclusive, a construção de um
palácio real.

Prédio foi residência oficial da Família Imperial
Durante todo o Império, o palácio foi utilizado como residência oficial da Família Imperial
Brasileira. No edifício nasceram diversas personalidades históricas, dentre elas o
Imperador Dom Pedro II (2 de dezembro de 1825), assim como sua filha a Princesa
Isabel, em 29 de julho de 1846. Por sinal, no reinado de Pedro II, diversas obras de
embelezamento foram feitas no Palácio. Algumas, inclusive, que permaneciam até os dias
atuais. Como exemplo, estão os jardins datados 1869 e com projeto do paisagista francês
Auguste François Marie Glaziou.
Com a Proclamação da República em 1889, o palácio passou a abrigar a Assembleia
Nacional, responsável pela Constituição de 1891. A partir de 1892, passa a ser sede
oficial do Museu Nacional, até então localizado no Campo de Santana e em 1946, foi
incorporado à UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). O Paço de São Cristóvão
abriga o Museu Nacional até setembro de 2018.

Sala do Egito, uma das mais frequentadas do Museu, itens que não se perderam no incêndio
Foto: Eneraldo Carneiro/ Museu Nacional
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O Museu Nacional
Vinculado ao Ministério da Educação, sendo uma instituição autônoma da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Museu Nacional tinha dois séculos de atividades,
quando sofreu o incêndio. Por ano, para manter seu funcionamento de forma adequada,
os repasses ao museu seriam na ordem de R$ 550 mil, aproximadamente. No entanto,
2018 foi justamente o ano com o menor investimento direto ao museu, apenas 10% do
necessário.
Fonte: Portal 44 Arquitetura (http://44arquitetura.com.br/)

Projeto Museu Nacional Vive
Entre outras ações, o projeto implementa sua estrutura de governança, com o objetivo de
estabelecer diretrizes estratégicas, monitorar e planejar ações de articulação e otimização
de diferentes iniciativas e projetos, além de garantir a execução e a continuidade
regulares dessas ações para a reconstrução e restauração do Museu Nacional do Rio de
Janeiro. Concentra-se particularmente na reconstrução e restauração do Paço de São
Cristóvão e seu anexo; a preparação do palácio para receber a nova museografia; a
reforma da Biblioteca e do Jardim Botânico; e a implantação do Campus Cavalariças.
A estrutura de governança também visa a expandir a participação da sociedade no
projeto. Ela está centrada no funcionamento de três fóruns:
Comitê Executivo – principal órgão deliberativo ao qual o Grupo de Gerenciamento
Técnico do projeto estará subordinado;
Comitê Institucional – consultivo e com a participação de parceiros públicos, privados e
governamentais;
Grupo de Trabalho de Segurança e Sustentabilidade Pós-inauguração – coordenado pelo
BNDES e com envolvimento da Associação de Amigos do Museu Nacional e outras
instituições do terceiro setor.
A primeira etapa é a realização de projetos de arquitetura, conteúdo e museografia, além
da certificação de sustentabilidade ambiental, entre outras ações, como restauração de
ativos integrados, atividades educacionais e mobilização social. Terminada essa etapa, a
intenção é implementar projetos nos mecanismos de incentivo fiscal à cultura e captar
recursos do setor privado para promover essa reconstrução.
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Museu Nacional depois do incêndio. Reconstrução manterá apenas fachadas. Por dentro,
equipamento vai primar pela modernidade
Foto: Site Museu Nacional Museu Nacional depois do incêndio

A UNESCO disponibiliza sua experiência e conhecimento técnico na área de museus e
salvaguarda do patrimônio cultural para superar os desafios operacionais deste projeto.
“O objetivo é restaurar essa importante instituição cultural, acadêmica e científica,
disponível para as sociedades brasileiras e internacionais. O Museu Nacional tem valor
histórico e relevância incomparável para a humanidade”, afirma o diretor e representante
da UNESCO no Brasil.
Depois do incêndio, por meio do Fundo de Emergência do Patrimônio da UNESCO, foi
organizada uma missão de especialistas para apoiar os parceiros locais nas primeiras
ações. Em um esforço conjunto com o então Ministério da Cultura (MinC), com o MEC, a
UFRJ, o Museu Nacional, o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico (IPHAN),
o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e o Comitê Internacional de Museus (ICOM) ), a
missão, liderada por um especialista da UNESCO e assistida por um especialista do
Centro Internacional de Estudos para a Conservação e Restauração de Bens Culturais
(ICCROM), além de técnicos alemães, contribuiu para as autoridades brasileiras no
diagnóstico da situação da Museu Nacional e avaliar os danos causados ao edifício e à
sua coleção.
Fonte: https://pt.unesco.org/
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National Museum: A dream reborn from the ashes
Published on the RCMA website on 12/20

Reconstruction of the New National Museum: An enormous effort
Photo: José Roberto/ National Museum

On September 2, the destruction by a fire of the Paço de São Cristóvão, a Renaissance
style building that housed the National Museum (Museu Nacional, NMNM) of Rio de
Janeiro, by a fire, completes two years. One of the gems of Brazilian Architecture, located
at Quinta da Boa Vista, in the North Zone of the City, the museum has also been the stage
for decisive moments in Brazilian history. It is the country’s longest running scientific
institution and was among the biggest anthropology and natural history museums of the
Americas.
The institution is part of the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ). Currently, the
people who worked at the museum - around 90 researchers, 220 management staff, half
of them outsourced and more than 500 hundred students - are now working from other
institutions or from home.
In an interview to Rio World Capital of Architecture, paleontologist Alexander Wilhelm
Armin Kellner, 58, who has taken over the museum’s management before the fire, speaks
about his expectations on the restoration of the building and its pieces. Despite the
partnership to coordinate the reconstruction work, between UFRJ, Vale Foundation, the
National Bank for Economic and Social Development (BNDES) and the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco), along with the Ministry of
Education and Culture (MEC) and members of civil society, Alexander calls for the union
of Brazilians.
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Pictures of the fire destroying the National Museum have shocked the world
Photo: Raphael Pizzino

- What was lost for human culture, for humanity, is immeasurable. But we can, indeed,
recover the most part of it - Kellner explains, excited with the announcement he made
about the discovery, by MNNM and UFRJ researchers, alongside with three other
institutions, of a new crayfish fossil (a crustacean), found at James Ross Island, in the
Antarctic Peninsula, according to a magazine article by Polar Research Magazine. (more
details on http://www.museunacional.ufrj.br/destaques/novo_fossil_antartica.html ).
Also in this edition, the history of the MNNM and information about the project “O Museu
Nacional Vive” (english translation: The National Museum Lives), result of an agreement
for international cooperation between UNESCO in Brazil, Vale Foundation and UFRJ.

INTERVIEW
Alexander Kellner, director of the National Museum/ UFRJ: “I don’t have time for
nightmares with the fire. Now my life goal is to see the museum reconstructed, working. I
can’t turn the museum into a wailing wall”
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Alexander Kellner: at the forefront of the battle for the museum’s uplifting
Photo National Museum Collection

RWCA – Does the institution already have enough money for the reconstruction of
the National Museum? Who are the donors?
ALEXANDER – No. We have a little more than half of it. With the transfer of funds
authorized by Alerj (The Legislative Assembly of the State of Rio de Janeiro) on November
11 (Alerj authorized the transfer of R$ 20 million from the State AssemblyFluminense
Parliament’s Special Fund to UFRJ, for the revitalization and renovation of the NM. Today
we have around R$ 160 million and our budget is at least R$ 300 million. The resources
we have raised until now come from public amendments, the Federal Government
(BNDES), Vale Foundation, among others. We are making a patchwork. We are still
hoping for the help of the municipal government, the private sector… any penny, wherever
it comes from, is welcome.
RWCA – How is the schedule for the recovery of the collection, removal of rubble
and restoration of the building? When is the museum expected to reopen? To what
extent has the Covid-19 pandemic influenced the planning?
ALEXANDER – The pandemic has disrupted the whole world, in all sectors. However, in
our case, we are trying to make this work at any cost, digitally. Everyday I participate in up
to 5 online meetings with different support groups. Our intention is to have some facilities
open, at least some rooms open for guided tours, until 2022, the bicentenary year of our
independence. It would be a synonym of shame and failure if we can’t achieve this, the
basics. Wouldn’t it? The museum is important for Brazil, for the world, but, above all, to Rio
de Janeiro. We always fight for a concerted effort. Our goal is to definitely reopen it in
2025.
RWCA – During this period, since the fire (on September 2 it will have completed
two years since the tragedy), what was done to the museum?
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ALEXANDER – We did the important and meticulous work of restoring the pieces, shoring
the building, cleaning, etc… There is a lot of moroseness in some sectors. Some actions
respect the normal and slow course that they actually have to follow, others could be
speeded up. I take everything as lessons from this enormous pain we are facing. It is just
now, for example, that the State Water and Sewerage Company of Rio de Janeiro (Cedae)
will finally restore the hydraulic system that supplies the fire hydrants. This is one of the
most fundamental things for the museum. It doesn’t even need to be explained, right?
RWCA – There have been reports about the fire saying that the library and
collections, such as the botanical and vertebrate ones had already been moved to
other places and, therefore, have survived the flames. Yet, approximately 80% of the
estimated 20 million objects were still in the building. Almost half of the museum’s
collection was destroyed by flames. Are these figures accurate?
ALEXANDER – We can say that between 75% and 80% of all objects were somehow
affected. The good news is that 50% have not been totally lost. Part of the collections,
including the biggest public one of the country, and a great part of the Egyptian
mineralogy, among other collections are safe. They are still going through the identification
and conservation work. Researchers are recreating part of the MNNM’s collections
through life-size 3D printing. Some ethnographic material, however, has been completely
lost. Material that represented different native tribes, for example. The existence of these
tribes came down to one copy that was in our collection. These tribes now face the risk of
being crossed out of history, as if they never existed.
RWCA – Would you consider that there was a miracle in this fire?
ALEXANDER – Yes. Luzia’s skull, Americas’ most ancient fossil, estimated to be 11
thousand years is, without a doubt, the greatest miracle. We estimate that 80% of the skull
has suffered some kind of modification due to the heat but, even so, it resisted. As time
went by, we have found many “Luzias”, among the selfless and relentless employees and
volunteers who are still working, as of today, for the reconstruction of that space, as well
as symbolically, in important pieces that were rescued. These include, for example,
ceramics (including the Dom Pedro II’s collection), mineral stones, taxidermied animals,
Karajá dolls and fossils, like the Maxacalissaurus, which was one of the most popular
attractions among the young people who visited the museum. Bendegó, the biggest
meteorite ever to be found in Brazilian soil, has also resisted the high temperatures.
RWCA – Do you have nightmares aboutwith the fire? Does the tragedy still haunt
you?
ALEXANDER – I don’t have time for nightmares about the fire. Now my life goal is to see
the museum reconstructed, working. I can’t transform the museum into a wailing wall.
Everyday, I fill myself with hope and optimism. My feelings are channelled to the future, to
optimism, to what we can restore, to the complete reopening of that monument that is one
of the world’s greatest. Whatever happened, there is no turning back...
RWCA - Thosee scenes have shocked the world…
ALEXANDER: … If I keep mulling over this, I will become ill and won’t have the necessary
strength I need to carry on. Thanks to our efforts, donations are starting to come. With this
transfer of R$ 20 million from the Fluminense Parliament’s Special Fund to the Federal
University of Rio de Janeiro (UFRJ) for the museum’s revitalization and renovation,
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authorized by Alerj, we’ll be able to start the work to restore the facade and the roof this
year, I hope. This cheers me up. To see our team’s efforts being rewarded.
RWCA – What will change with regard to the structure of the building that existed?
ALEXANDER - We’ll keep the façades and the roof exactly as it was before the fire. On
the inside, however, we’ll have a new museum, more modern and safe. But all of that will
depend on the union of us all. Keep in mind that the museum is neither mine nor
UFRJ’snot mine, not UFRJ’s. It is the people’s museum, from Rio and Brazil. There is
even a public notice for architects to present their proposals through UNESCO. (More
details on https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/projects/museu-nacional-vive)

About the destroyed palace
Designated as Historical Heritage by IPHAN (the National Historical and Artistic Heritage
Institute) in 1938, the building had more than 13 thousand square meters. In neoclassical
style, it was projected by Brazilian Architect Manuel de Araújo Porto Alegre. Meanwhile,
landscaping followed Iitalian standards and was designedsigned by landscaper Luiz Reys.
The building was inaugurated on June 6th, 1818. At that time, after the arrival of the
Portuguese Royal Family in Brazil, Rio de Janeiro became the Kingdom of Portugal’s
capital. Dom João XVI promoted a series of improvements in the city, including the
construction of a royal palace.

The Building was the residence of the Imperial Family
Throughout the imperial period, the palace was the official residence of the Brazilian
Imperial Family. The building was the birthplace of many historical personalities, among
them Dom Pedro II (December 2, 1825), as well as his daughter Princess Isabel , in July
29, 1846. During the reign of Pedro II, many embellishment interventions were carried out
in the palace. Some of them remained until nowadays, such as the gardens that date back
to 1869 and were a project of the Ffrench landscaper François Marie Glaziou.
After the Proclamation of the Republic in 1889, the palace became the building of the
National Assembly, which was responsible for the 1891 Cconstitution of 1891. From 1892
onwards, it became home of the National Museum and, in 1946, it was incorporated to
UFRJ (Rio de Janeiro Federal Universitythe Federal University of Rio de Janeiro). The
Paço de São Cristóvão, as the palace was named, was home to the museum until 2018.
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The Egyptian Room, one of the most visited in the museum, will have many items that were not
lost in the fire. Photo: Eneraldo Carneiro/ National Museum

The National Museum
An institution that is autonomous from the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ)
and linked to the Ministry of Education, the National Museum had been in operation for
two2 centuries when it suffered the fire. To maintain its operation in a proper way, monthly
transfers of about R$ 550 thousandmil were necessary. However, 2018 was the year with
the lowest investment to the museum, around 10% of the all necessary funds.
Source: Portal 44 Arquitetura (http://44arquitetura.com.br/)

Museu Nacional Vive Project (english translation: the National
Museum Lives)
Among other actions, the project implements aits governance structure, aiming at
establishing strategic guidelines, monitoring and planning optimization and articulation
actions for different initiatives and projects, as well as ensuring the regular execution and
continuity of the reconstruction and restoration of the National Museum of Rio de Janeiro.
It specifically concentrates on the reconstruction and restoration of the Paço de São
Cristóvão and its annex building; the setup of the museum to receive the new
museography, the restoration of the Library and the Botanical Garden; and the
establishment of the Cavalariças (Stable) Campus.
The governance structure also aims at expanding the society’s participation in the project.
It is centered in the work of three forums.
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The Executive Committee - Tthe main deliberative body, to which the project’s Technical
Management group will be subordinated to;
The Institutional Committee - Consultative and with the participation of public, private and
governmental partners;
The Post-Iinauguration Safety and Sustainability Working Group - Coordinated by BNDES
and by the AssociaçãoAmigos do Museu NacionalAssociation (english translation: Friends
of the National Museum Association) Association and other institutions of the third sector.
The first stage is the execution of architecture, museography and content projects, as well
as the environmental sustainability certification, among other actions, such as the
restoration of integrated archives, educational and social mobilization activities. Once this
stage is over, the intention is to implement projects based on in the tax incentive
mechanisms to culture and to capture investments from the private sector in order to
promote this reconstruction.

The National Museum a After the fFire. The reconstruction will only maintain
the facade. On the inside, the space will be characterized by modernity
Photo: The National Museum’s website after the fire

UNESCO offers its experience and technical knowledge in the field of museums and
protection of the cultural heritage, in order to overcome the operational challenges of this
project. “The goal is to restore this important cultural, academic and scientific institution,
available to the Brazilian and international societies. The National Museum has a historic
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value and unparalleled relevance to mankind”, states the director and UNESCOS’s
Director and Rrepresentative in Brazil.
After the fire, through UNESCO’s Heritage Emergency Fund, a Mission of specialists was
organized to support the local partners in the first actions. In a joint effort with the Ministry
of Culture (MinC), the Ministry of Education (MEC), UFRJ, the National Museum, the
National Historical and Artistic Heritage Institute (IPHAN), the Brazilian Institute of
Museums (IBRAM) and the International Committee of Museums (ICOM), the mission, led
by an UNESCO expert and assisted by an specialist from the International Studies Center
for Conservation and Restoration of Cultural Heritage (ICCROM), as well as German
technicians, has helped Brazilian authorities in the diagnosis of the National Museum’s
situation and to evaluate the damage suffered by the museum and its collection.
Source: https://pt.unesco.org/
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Ícone do Rio, Belmond Copacabana Palace
completa 97 anos hoje
Publicado no site do RCMA em 13/08/2020

Belmond Copacabana Palace é hoje um dos prédios mais luxuosos do mundo
Foto: Divulgação/ Belmond Copacabana Palace

Mais imponente, tradicional e luxuoso hotel do Rio de Janeiro, o Belmond Copacabana
Palace completa hoje 97 anos de fundação. Erguido na Avenida Atlântica (alargada pelo
engenheiro Paulo de Frontin em 1919), de frente para a praia, um dos prédios mais
bonitos e queridos do Brasil, hoje um dos principais cartões postais da cidade foi
construído pelos empresários Octávio Guinle e Francisco Castro Silva, entre 1919 e 1923,
no início da ocupação do bairro.
Desde então, o hotel cinco estrelas é símbolo de excelência e hospitalidade, recebendo
famosos do mundo inteiro, especialmente em épocas festivas, como Natal, Réveillon e
Carnaval. Em estilo clássico, o Copa, como é mais conhecido, é dos poucos imóveis na
cidade que ostenta o tombamento nas três esferas de governo: Federal, Estadual e
Municipal.
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O então presidente da República Epitácio Pessoa desejava um grande hotel de turismo
na então capital do país, para hospedar visitantes para a grande Exposição do Centenário
da Independência do Brasil, um evento de dimensões internacionais, realizado na
Esplanada do Castelo, em 1922. Em troca, Pessoa concedeu incentivos fiscais aos
construtores, assim como licença para que no hotel também funcionasse um cassino —
uma exigência de Guinle.
Mas o hotel, porém, só foi inaugurado em 13 de agosto de 1923, quase um ano após a
Exposição do Centenário. O atraso ocorreu por conta das dificuldades na importação de
mármores e cristais e na execução das suas fundações, de até 14 metros de
profundidade, conforme exigido pelo projeto. Além disso, falta de tecnologia e a uma
violenta ressaca que, em 1922, destruiu a Avenida Atlântica, causaram o danos aos
pavimentos inferiores do hotel.

Inaugurado em 1923, o então Copacabana Palace já era símbolo de luxo e beleza
Foto: Arquivo/ Belmond Copacabana Palace

Arquitetura
O prédio do Copacabana Palace, com aspecto exterior eclético, foi inspirado no padrão
adotado pelos hotéis da Riviera francesa. Octávio Guinle contratou o arquiteto francês
Joseph Gire em 1917, para projetar a obra, colossal para a época. Ele se inspirou nos
hotéis Negresco, em Nice, e Carlton, em Cannes. Os oito andares do hotel chamaram a
atenção na paisagem de Copacabana, que até então só possuía algumas casas.
A decoração do prédio, por sua vez, foi planejada no estilo Luís XVI de decoração de
interiores. O mobiliário foi espelhado no de origem francesa, durante o reinado de Luís
XVI. A estrutura, sóbria e imponente foi concebida pelo engenheiro César Melo e Cunha,
responsável por empregar, em larga escala, mármores de Carrara e cristais da Boêmia.
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Guinle não economizou nos salões, ricamente decorados por majestosas colunas,
mármores de Carrara, frisos, lustres, cortinas francesas e móveis de época. Somente na
década de 1930, entretanto, é que o hotel inaugurou o Golden Room, na época a primeira
casa de espetáculos da América Latina e que recebeu famosos como Dionne Warwick,
Josephine Baker, Ella Fitzgerald, Marlene Dietrich, Ray Charles e Nat King Cole.

O ambiente sofisticado sempre foi um dos principais atrativos de hóspedes
Foto: Arquivo/ Belmond Copacabana Palace

Em 1946, Guinle resolveu fazer o Anexo, que ficou pronto dois anos depois. O projeto era
moderno, totalmente diferente do hotel, o que causou certa polêmica entre os
especialistas. A grandiosidade do Belmond Copacabana Palace é traduzida em números:
em 12 mil metros quadrados, o Belmond Copacabana Palace possui 241 apartamentos e
suítes (parte deles com vista para o mar), dos quais 145 ficam no prédio principal e 94 no
prédio anexo, construído em 1948. Com pé direito alto, todos os apartamentos e suítes do
hotel são amplos e possuem decoração clássica, mas com toque contemporâneo, móveis
leves e cores claras, para criar um ambiente arejado e iluminado.
Também abriga diversas piscinas, três restaurantes – sendo o Cipriani, italiano, e Mee,
oriental, com estrela Michelin – e 13 salões para eventos, que comportam até 2.000
pessoas. Desde o início da década de 1990, o Copacabana Palace passou por diversas
reformas, com o objetivo de preservar a história da propriedade e realçar sua posição
como uma das melhores e mais requintadas opções de hospedagem da América do Sul.
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Piscina principal do hotel, por onde já passaram diversas celebridades mundiais
Foto: Divulgação/ Belmond Copacabana Palace

Como parte da recuperação do hotel, por exemplo, um sistema de iluminação, inaugurado
em 1990, permite que a sua fachada sobressaia tanto à noite quanto à luz do dia. Já no
final de 1991, a área da piscina, uma das maiores e mais bonitas da cidade, também foi
totalmente renovada. Com decoração assinada pelo francês Gerard Gallet, responsável
pela decoração de hotéis como Bedford (Paris), o Villa San Michele (Florença) e o Cipriani
(Veneza), o interior do hotel também conta com pinturas da francesa Dominique Jardy.
Ao longo dos anos, diversas reformas incluíram a inauguração do restaurante Cipriani, em
1994, a construção de uma quadra de tênis, em 1995, a criação de uma piscina exclusiva
para os hóspedes do sexto andar, em 1996, a reabertura dos salões onde funcionava o
antigo cassino do hotel, em 2006, e a inauguração de um spa, no ano de 2007.
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Violenta ressaca que, em 1922, destruiu a Avenida Atlântica, causou
atraso na inauguração do hotel, que só aconteceria no ano seguinte
Foto: Arquivo/ Belmond Copacabana Palace

Ao final do ano de 2012, uma grande reforma no prédio principal, também alterou os 147
apartamentos do prédio em área e decoração, além de ampliar o lobby em 80% tornandoo ainda mais confortável para hóspedes e clientes. Com paredes revestidas em mármore
travertino e escadaria em mármore de Carrara, originais da época de sua inauguração, o
novo lobby projetado pelo designer francês Michel Jouannet passou a ter 200 m2 e dois
mezaninos. Na área onde funcionava a gerência da recepção, o teto original,
anteriormente escondido por gesso, foi redescoberto e preservado em sua originalidade.
Com a remodelação, a entrada ganhou uma marquise de vidro e aço, para facilitar o
embarque e desembarque dos hóspedes. O mobiliário – todo renovado – segue o estilo
clássico do Copa, porém com linhas mais retas e leves. Uma das motivações para a
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reforma desta área foi a de torná-la inteiramente adaptada a cadeirantes. O hotel
concluiu, assim, mais uma etapa para atender as regras de acessibilidade. Há ainda salão
de beleza, spa, boutique, fitness center, florista, joalheria, entre outros serviços luxuosos.

Uma das suítes do hotel: luxo
Foto: Divulgação/ Belmond Copacabana Palace

ENTREVISTA
Rubens Biotto, arquiteto: “A originalidade do Belmond Copacabana Palace o transforma
em ícone internacional. Ele está para o Rio de janeiro como a Torre Eiffel está para Paris”
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Rubens Biotto foi um dos líderes
da equipe que restaurou os
famosos salões e outras
dependências do hotel
Foto: Arquivo Belmond Copacabana Palace

Com investimentos estimados em R$ 10 milhões, o Belmond Copacabana Palace
revitalizou seus famosos salões, onde antes funcionava o antigo cassino do hotel. Só para
se ter ideia da grandiosidade de suas dependências, que podem receber até 2 mil
pessoas, os salões Palm, Gallery e Crystal têm pé-direito de 10,4 metros e medem cerca
de 450 m2 cada um. O foyer do teatro, que é a entrada dos salões, possui 260 m2.
O arquiteto Rubens Biotto, do Escritório Henrique Mindlin – Associados Arquitetura e
Planejamento (HMA), comandou a restauração dos salões, quartos e outras
dependências do hotel. As intervenções, que modernizaram os ambientes, respeitando
suas características quase seculares, tiveram início em 2008 e duraram cerca de 9 anos.
Em entrevista ao RCMA, Rubens contou um pouco do trabalho feito por sua equipe.
RCMA – Quais foram os maiores desafios para realizar as obras?
RUBENS – Conseguir as aprovações dos projetos junto aos órgãos competentes de
tombamentos, por conta dos trâmites naturais dos processos, que são realmente difíceis,
mas necessários. E a instalação de equipamentos, como os aparelhos de ar
condicionado, sem descaracterizar o imóvel. Outro desafio foi encontrar as cores
originais de paredes, após longas pesquisas e prospecções, e nos ater a pequenos
detalhes do acabamento das peças.
Os tamanhos, de parâmetros bem grandes, como janelas de 6 metros altura por 3,5 de
largura, e as portas laterais, de até 8,5 metros de altura, exigiram muita dedicação nossa.
Especialmente porque nelas, depois de terem sido refeitas com madeiras, foram
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colocados vidros para vedação de sons externos (atrás do hotel o movimento diário na
Avenida Nossa Senhora de Copacabana incomodava clientes antes das obras).
RCMA – Como arquiteto experiente, o que, na sua opinião torna o Belmond
Copacabana Palace tão especial?
RUBENS – A originalidade o transforma em ícone internacional. Ele está para o Rio de
janeiro, como a Torre Eiffel está para Paris. Sem exagero. Ou seja, é um imóvel único,
com todo seu esplendor.
RCMA – O que sua equipe encontrou quando começou a executar as obras?
RUBENS – Encontramos salões lindos, mas que eram utilizados como uma espécie de
depósitos, com aspecto de abandono. Revitalizamos os ambientes, que hoje recebem
grande números de pessoas para festas, confraternizações, reuniões, formaturas,
aniversários, entre outros grandes eventos. Esperamos que após a pandemia, a rotina do
estabelecimento volte ao normal.
RCMA – Como avalia o trabalho de sua equipe, após as intervenções?
RUBENS – Trabalhamos com um incrível grupo multidisciplinar, com especialistas em
diversas funções. No final, a satisfação e o orgulho de termos feito tudo como planejamos,
apesar das dificuldades. Um dos grandes mestres da nossa equipe foi Pedro Augusto
Franco, que infelizmente nos deixou em março. Deixo aqui minha homenagem a ele, em
nome da equipe. Enfim, foi um privilégio ter atuado naquele hotel.
No site https://www.hmaarquitetura.com/
Belmond Copacabana Palace.

há mais detalhes do trabalho da HMA no

Um dos ambientes restaurados pela
equipe de Rubens Biotto
Foto: Arquivo/ HMA
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Point disputado para encontros e fotos
Com o passar dos anos, o charmoso estabelecimento também virou um dos points
preferidos de turistas, que não perdem a oportunidade de posar para fotos em frente ao
imóvel. Tamanho encanto acabou transformando o Copa num dos mais glamourosos e
requintados símbolos da cidade. Além disso, o hotel também é conhecido por realizar
badalados eventos sociais.
Ao longo de quase dez décadas, o hotel já foi palco de grandes acontecimentos cariocas
e hospedou, desde a sua inauguração, reis, rainhas, presidentes e muitas celebridades.
Fechado para hóspedes desde o dia 10 de abril, no início da pandemia da Covid-19, o
Copacabana se prepara para a reabertura. Essa foi a primeira vez que o Copacabana
Palace teve o funcionamento interrompido desde sua inauguração.
Fontes: Belmond Copacabana Palace; Guia do Patrimônio Cultural Carioca (Prefeitura do
Rio) e Escritório HMA (https://www.hmaarquitetura.com/).

Curiosidades
Inaugurada em 1935, 12 anos depois de o hotel estar funcionando, a piscina do
Copacabana Palace também fez aumentar a fama internacional do hotel. Várias
celebridades registraram em fotos os seus mergulhos. Rodaram o mundo, por exemplo,
as
de
Janis
Joplin,
Lady
Di,
Jane
Mansfield,
entre
outros.
Na mesma piscina, Maria Lenk, a primeira mulher brasileira a participar de uma
Olimpíada, deu aulas de natação. Em 2017, pela primeira vez a piscina foi esvaziada para
reforma. De forma inusitada, uma festa dentro da piscina vazia foi realizada.

Vista para o mar de Copacabana é um dos atrativos mais prezados pelos hóspedes
Foto: Belmond Copacabana Palace
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Com o intuito de envolver hóspedes e clientes em uma atmosfera única, o hotel possui
também um aroma desenvolvido exclusivamente para perfumar suas dependências, além
de produtos próprios que vão desde garrafinha de água mineral com o rótulo do Copa até
velas, roupões e toalhas de banho com a logomarca bordada, entre outros mimos
personalizados.
No sexto andar foram construídas sete luxuosas suítes, de aproximadamente 100m2 cada
uma, com piscina exclusiva e total infraestrutura de tecnologia. Neste andar, destacam-se
objetos variados, entre eles, vasos de Murano, obras de arte e móveis de linhas retas. A
piscina de 10 x 4 metros, com ladrilhos de cor preta, conhecida como black pool, é
cercada por treliças brancas, com vista para a paradisíaca praia de Copacabana. Nela
nadaram presidentes, reis e personalidades como Madonna, Johnny Depp e Katy Perry.
Foi no sexto andar que Mariazinha Guinle morou desde seu casamento com o fundador
do Copa, Octávio Guinle. Toda a restauração deste andar começou em 1989 quando
James B. Sherwood comprou o hotel dela. Gerard Gallet foi o responsável pelo trabalho.
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An icon of Rio, Belmond Copacabana Palace
celebrates 97 years today
Published on the RCMA website on 08/13/2020

Belmond Copacabana Palace is today one of the most luxurious buildings in the world
Photo: Disclosure / Belmond Copacabana Palace

The most imposing, traditional, and luxurious hotel of Rio de Janeiro, Belmond
Copacabana Palace celebrates 97 years old today. Built on Atlântica Avenue (an avenue
widened through a project by the engineer Paulo de Frontin, in 1919), facing the beach,
one of the most beautiful and beloved buildings in Brazil, nowadays one of the main
postcards of the city, the hotel was built by businessmen Octávio Guinle and Francisco
Castro Silva, between 1919 and 1923, at the beginning of the occupation of the
neighborhood.
Since then, the five-star hotel is a symbol of excellence and hospitality, welcoming
celebrities from all over the world, especially on holidays, such as Christmas, New Year's
Eve, and Carnival. Designed in a classic style, the “Copa”, as it is known, is one of the few
properties in the city that boasts the fact of being listed as cultural heritage in the three
spheres of government: Federal, State, and Municipal.

180

At the time the hotel was planned, the then President of the Republic, Epitácio Pessoa,
wished for a great tourism hotel in Rio, that was the capital of the country by that time, to
host visitors to the great Exhibition of the Centenary of Independence of Brazil, an event of
international dimensions, held at Esplanada do Castelo, in 1922. In return, Pessoa granted
tax incentives to the builders, as well as a license for the hotel to also operate as a casino
- a requirement of Guinle.
However, the hotel only opened on August 13, 1923, almost a year after the Centennial
Exhibition. The delay was due to the difficulties in importing marbles and crystals;
difficulties in the execution of its foundations, up to 14 meters deep, as required by the
project; the lack of technology; and a violent sea surf in 1922 that destroyed Atlântica
Avenue, causing damage to the lower floors of the hotel.

Opened in 1923, the then Copacabana Palace was already a symbol of luxury and beauty
Photo: Archives / Belmond Copacabana Palace

Architecture
The Copacabana Palace building presents an eclectic exterior appearance and was
inspired by the standard adopted by hotels on the French Riviera. Octávio Guinle hired the
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French architect Joseph Gire in 1917 to design the project, a colossal work for the time.
He was inspired by the Negresco hotels in Nice and the Carlton hotels in Cannes. The
eight floors of the hotel drew attention amidst the landscape of the Copacabana
neighborhood, which back then had only a few houses.
The decoration of the building, in turn, was planned in the Louis XVI interior decoration
style. The furniture was also inspired by those of French origin, during the reign of Louis
XVI. The sober and imposing structure was designed by engineer César Melo e Cunha,
responsible for the usage of Carrara marbles and Bohemian crystals on a large scale.
Guinle did not skimp on the salons, richly decorated with majestic columns, Carrara
marbles, friezes, chandeliers, French curtains, and period furniture. It was only in the
1930s, however, that the hotel opened the Golden Room, at that time the first theater in
Latin America where celebrities such as Dionne Warwick, Josephine Baker, Ella
Fitzgerald, Marlene Dietrich, Ray Charles, and Nat King Cole performed.

The sophisticated environment has always been one of the main attractions for guests
Photo: Archives / Belmond Copacabana Palace

In 1946, Guinle decided to build the Annex building, completed two years later. The project
was modern, totally different from the hotel, which caused some controversy among
experts. The grandeur of the Belmond Copacabana Palace is translated into numbers: in
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its 12 thousand square meters, the Belmond Copacabana Palace has 241 apartments and
suites (part of them with sea views), of which 145 are in the main building and 94 in the
annex building. With high ceilings, all the apartments and suites at the hotel are spacious
and have classic decor with a contemporary touch, such as light furniture and light colors,
in order to create a light and airy atmosphere.
It also houses several swimming pools, three restaurants - Cipriani, Italian, and Mee, the
latest an oriental Michelin star restaurant - and 13 event rooms, which can accommodate
up to 2,000 people. Since the early 1990s, the Copacabana Palace has undergone several
renovations, with the aim of preserving the history of the property and highlighting its
position as one of the best and most refined accommodation options in South America.

The hotel's main swimming pool, visited by several world celebrities
Photo: Disclosure / Belmond Copacabana Palace

As part of the hotel's renovation measures, for example, a lighting system, implemented in
1990, makes the facades stand out both at night and in daylight. At the end of 1991, the
pool area, one of the largest and most beautiful in the city, was also completely restored.
With decoration signed by the Frenchman Gerard Gallet, responsible for the decoration of
hotels such as Bedford (Paris), Villa San Michele (Florence), and Cipriani (in Venice), the
hotel's interior also has paintings by the French Dominique Jardy.
Over the years, the several renovations included: the opening of the Cipriani restaurant, in
1994; the construction of a tennis court, in 1995; the creation of an exclusive swimming
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pool for guests on the sixth floor, in 1996; the reopening of the halls where the hotel’s
former casino used to operate, in 2006; and the opening of a SPA in 2007.

A violent sea surf that, in 1922, destroyed Atlântica Avenue, delayed the
opening of the hotel, which would only happen in the following year
Photo: Archives / Belmond Copacabana Palace

At the end of 2012, a major renovation of the main building also changed the building's
147 apartments' area and decoration, in addition to expanding the lobby by 80%, making it
even more comfortable for guests and customers. With walls covered in travertine marble
and a staircase in Carrara marble, originally from the time of its inauguration, the new
lobby designed by the French designer Michel Jouannet, now has 200 m² and two
mezzanines. In the area where the reception management is located, the original ceiling,
previously hidden by plaster, was rediscovered and preserved in its originality.
After the remodeling, the entrance gained a marquee made of glass and steel, to facilitate
the guest’s check-ins and check-outs. The furniture - entirely renovated - follows the
classic “Copa” style, although with straighter and lighter lines. One of the motivations for
the reform of this area was to make it fully adapted for wheelchair users. Thus, the hotel
concluded another step to meet the accessibility rules. There is also a beauty salon, SPA,
boutique, fitness center, florist, jewelry, among other luxurious services.
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One of the hotel's suites: luxury category
Photo: Disclosure / Belmond Copacabana Palace

INTERVIEW
Rubens Biotto, architect: “The originality of Belmond Copacabana Palace makes it an
international icon. The hotel is to Rio de Janeiro as the Eiffel Tower is to Paris ”

Rubens Biotto
Photo: Archives / Belmond Copacabana Palace
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Through investments estimated at R$ 10 million, Belmond Copacabana Palace revitalized
its famous lounges, where the hotel's former casino used to be. In order to exemplify the
grandeur of its facilities, that together can accommodate up to 2 thousand people, the
Palm, Gallery, and Crystal rooms have a ceiling of 10.4 meters high and measure about
450 m² each, and the theater foyer, which is the entrance to ballrooms, has 260 m².
The architect Rubens Biotto, from Henrique Mindlin - Associates Architecture and Planning
(HMA), led the restoration of the hotel's rooms and other facilities. The interventions, which
modernized the environment respecting their almost secular characteristics, started in
2008 and lasted about 9 years. In an interview with RCMA, Rubens talked about the work
done by his team.
RCMA - What were the biggest challenges to carrying out the works?
RUBENS - It was to obtain project approvals from the competent heritage bodies, due to
the natural procedures of the processes, which are really difficult, but necessary. And the
installation of equipment, such as air conditioning units, without depriving the property from
its characteristics. Another challenge was to find the original colors of the walls, after
extensive research and prospecting, and to stick to small details of the finishing of the
pieces.
The sizes, with very large parameters, such as 6 meters high by 3.5 meters wide windows
and the side doors, up to 8.5 meters high, required a lot of dedication from us. Especially
because glasses were placed in the doors, after it was remade with wood, to seal off
external sounds (behind the hotel, the daily movement on Nossa Senhora de Copacabana
Avenue disturbed customers before the renovation works).
RCMA - As an experienced architect, what, in your opinion, makes Belmond
Copacabana Palace so special?
RUBENS - Originality turns it into an international icon. The hotel is to Rio de Janeiro as
the Eiffel Tower is to Paris. Without exaggeration. In other words, it is a unique property,
with all its splendor.
RCMA - What did your team find when they started executing the works?
RUBENS - We found beautiful rooms, but they were used as deposits, with an aspect of
abandonment. We revitalized the environments, which today receive a large number of
people for parties, gatherings, meetings, graduations, birthdays, among other major
events. We hope that after the pandemic, the establishment's routine returns to normal.
RCMA - How do you evaluate the work of your team after the interventions?
RUBENS - We worked with an incredible multidisciplinary group, with specialists in several
functions. In the end, we are satisfied and proud of having done everything as planned,
despite the difficulties. One of the great masters of our team was Pedro Augusto Franco,
who unfortunately left us in March. I here pay a tribute to him, on behalf of the team.
Anyway, it was a privilege to have worked in that hotel.
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More information about HMA's work at Belmond Copacabana Palace can be found at
https://www.hmaarquitectura.com/.

One of the environments restored by Rubens Biotto's team
Photo: Archive / HMA

Popular spot for meetings and photos
Over the years, the charming establishment has also become one of the favorite spots for
tourists, who do not miss the opportunity to pose for photos in front of the property. Such
charm turned the "Copa" into one of the most glamorous and exquisite symbols of the city.
In addition, the hotel is also known for hosting trendy social events.
Over almost ten decades, the hotel has been the stage for major events in Rio and has
hosted, since its opening, kings, queens, presidents, and many celebrities. Closed to
guests since April 10th, the beginning of the Covid-19 pandemic shutdown, the hotel is
preparing for the reopening. This was the first time that the Copacabana Palace paused its
operation since its inauguration.
Sources: Belmond Copacabana Palace; Carioca Cultural Heritage Guide (Rio City Hall) and HMA
Office (https://www.hmaarquitectura.com/).
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Curiosities
Opened in 1935, 12 years after the hotel was in operation, the Copacabana Palace
swimming pool also increased the hotel's international fame. Several celebrities recorded
their dives in photos. For example, pictures of Janis Joplin, Lady Di, Jane Mansfield,
among others by the hotel's pool have traveled the world.
In the same pool Maria Lenk, the first Brazilian woman to participate in an Olympics, gave
swimming classes. In 2017, for the first time, the pool was emptied for renovation.
Interestingly, a party was held inside the empty pool.

Copacabana sea view is one of the most popular attractions among guests
Photo: Archives / Belmond Copacabana Palace

In order to involve guests and customers in a unique atmosphere, the hotel also has an
aroma developed exclusively to perfume its premises, in addition to its own products
ranging from bottles of mineral water with the "Copa" label to candles, bathrobes and bath
towels embroidered with the logo, among other personalized treats.
On the sixth floor, seven luxurious suites were built, having approximately 100m² each,
with an exclusive pool and total technological infrastructure. On the same floor, several
objects stand out, among them are Murano vases, artworks, and furniture with straight
lines. The 10 x 4-meter swimming pool, with black tiles, known as the black pool, is
surrounded by white latticework, overlooking a paradisiacal Copacabana beach. In it,
presidents, kings, and personalities such as Madonna, Johnny Depp, and Katy Perry
swam.
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It was also on the sixth floor that Mariazinha Guinle has lived since she was married to the
founder of the "Copa", Octávio Guinle. The entire restoration of this floor began in 1989
when James B. Sherwood bought the hotel from her. Gerard Gallet was responsible for
the work.
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Parque do Flamengo, um presente de Roberto
Burle Marx para o mundo
Publicado no site do RCMA em 04/08/2020

Em 2012, o Parque do Flamengo recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade da
Unesco, na categoria ‘Paisagem Urbana´
Foto: Pedro Kirilos / Riotur

Em homenagem ao mês dedicado ao patrimônio – o Dia Nacional do Patrimônio Histórico
é comemorado no próximo dia 17 de agosto -, o Rio Capital Mundial da Arquitetura
(RCMA) iniciou ontem a publicação de matérias voltadas para o assunto, abordando, no
primeiro capítulo, a importância da estátua do Cristo Redentor, o maior cartão postal do
município. Na sexta-feira, o destaque será o Pão de Açúcar e seu histórico bondinho.
Ambos foram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)
em 1973, justamente pela importância na composição da paisagem carioca, tanto física
quanto cultural.
Hoje, o RCMA aborda dois assuntos: o Parque do Flamengo, fruto de um dos projetos
mais ousados do mundo, que alterou significativamente a paisagem da orla carioca com
um aterro colossal, tornando-se um dos equipamentos preferidos dos moradores e
turistas do mundo inteiro, e Roberto Burle Marx (1909-1994), cujo aniversário é lembrado
nesta data. Esta edição o homenageia com uma entrevista exclusiva do arquiteto
paisagista José Tabacow, um de seus discípulos, e com dois vídeos históricos de um
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documentário feito nos anos de 1970 pela arquiteta Rachel Esther Figner Sisson. Filho de
Rachel, o arquiteto e urbanista Maurício Prochnik, disse que está em busca de parceria
de um patrocínio que ajude a recuperar a qualidade do som e imagem dos vídeos.
Artista plástico e maior referência do paisagismo nacional, Burle Marx projetou o parque
com integrantes do escritório Arquitetos Associados, tendo à frente Affonso Eduardo
Reidy (1909-1964). Os dois, ligados à chamada “escola carioca de arquitetura moderna”,
transformaram em realidade o que a idealizou a arquiteta-paisagista e urbanista
autodidata brasileira Carlota Costallat de Macedo Soares (1910-1967), ou simplesmente
Lotta Macedo – a convite do então governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda.
Nascida em Paris, ela foi criada no Rio, a partir dos dois anos de idade.

Parque do Flamengo é considerado hoje a maior área de lazer à beira mar do mundo
Foto: Alexandre Maceira/ Riotur

Um legado para o planeta
O Parque do Flamengo foi tombado pelo Iphan em 1965, por seu valor paisagístico e
arquitetônico e, posteriormente, também pelo governo municipal, através de uma lei de
1995. Em julho de 2012, recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade da
Unesco, na categoria ‘Paisagem Urbana´. Uma espécie de selo, que reconhece como a
cidade vem sendo exemplo para o mundo em termos de práticas sustentáveis,
asseguradas por leis, e que têm como objetivo a preservação de suas belezas naturais e
seus bens materiais e imateriais, a partir de intervenções de profissionais com
qualificação e criatividade elevadas nas últimas décadas.
191

Na década de 1960, a beleza do Parque do Flamengo já encantava
Foto: Marcel Gautherot/ Acervo do Escritório de Paisagismo Burle Marx

Considerado o maior equipamento urbano do gênero à beira mar do mundo, o parque é
resultado da polêmica demolição de alguns morros da cidade, entre as décadas de 1920
e 1950, como o do Castelo, Querosene e Santo Antônio (maior parte), todos na região
central. O aterro também utilizou granitos das rochas perfuradas para a abertura dos
túneis Santa Bárbara e Rebouças. Sua parte recreativa, a mais extensa da Capital
fluminense, foi elaborada por Ethel Bauzer Medeiros, especialista em lazer em áreas
densamente povoadas.
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Obra modernista, impactou o visual da cidade a partir da década de 1960
Foto: Acervo família Raymundo Paula Soares

Ethel instituiu em seus desenhos, equipamentos variados, que propiciam a prática de
diversos tipos de esportes, recreação, cultura, gastronomia e entretenimento. O sistema
de iluminação foi executado pelo americano Richard Kelly e a obra civil realizada pela
antiga Superintendência de Urbanização e Saneamento (Sursan).

Uma das plantas com desenhos feitos por Burle Marx
Reprodução
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Margareth da Silva Pereira, arquiteta e urbanista: “A obra de Burle Marx
é excepcional. Um legado inigualável para o planeta. Daqui a 200, 300
anos, o nome dele continuará a ser lembrado”

Margareth da Silva Pereira: “O Parque do
Flamengo é lugar de rememoração cotidiana
Foto: Arquivo Pessoal

A área total do parque, situado entre o Aeroporto Santos Dumont e a Praia de Botafogo e
mais conhecido como Aterro do Flamengo, é de aproximadamente 1,3 milhão de metros
quadradas. Ao longo de sete quilômetros, em meio a jardins exuberantes projetados por
Burle Marx, estão, por exemplo, o Museu de Arte Moderna (MAM), a casa de shows Vivo
Rio, o Monumento aos Mortos na 2ª Guerra Mundial, a Marina da Glória, o Teatro de
Marionetes Carlos Werneck, restaurantes famosos e o monumento a Estácio de Sá, que
fundou a cidade, além do Museu Carmen Miranda.
Em 2015, por ocasião do cinquentenário do parque, a arquiteta e urbanista Margareth da
Silva Pereira, atuou como curadora da exposição intitulada Jardim de Memórias – Parque
do Flamengo 50 anos, no Centro Cultural Correios Rio. Na época, ela selecionou e exibiu
pelo menos 100 fotografias, desenhos de Burle Marx, plantas de arquitetura e vídeos
inéditos do paisagista.
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– A obra de Burle Marx é excepcional. Um legado inigualável para o planeta. Daqui a 200,
300 anos, o nome dele continuará a ser lembrado por suas maravilhas. O Parque do
Flamengo seja talvez o patrimônio urbano mais importante dos cariocas. Ali é um lugar de
rememoração cotidiana, um local que leva o cidadão a pensar no que leva o indivíduo a
morar numa metrópole, se estabelecer numa grande cidade, fazer brotar a vida nela. E ao
mesmo tempo refletir sobre nossos desafios cotidianos futuros como habitantes desse
planeta -, sintetiza Margareth.
Ela lembra que a iniciativa de transformar em parque a área aterrada não chegou a ser
unânime entre autoridades e moradores, e que a ideia só saiu do papel pelo empenho de
Lotta Macedo. Ela acabou recebendo forte influência de grandes urbanistas
internacionais, segundo especialistas, através da poeta norte-americana Elizabeth Bishop,
com quem era casada.
– A dúvida era: construir um novo bairro sobre o aterro ou somente abrir pistas para o
tráfego de veículos? Então, Lotta foi fundamental para transformar a área no que é hoje -,
lembra Margareth.
Com cerca de 11,6 mil árvores de 190 espécies da flora nacional e de outras regiões
tropicais do mundo, contando com exemplares exóticos introduzidos por Burle Marx,
como as palmeiras talipot, trazidas do Sri Lanka, e que florescem apenas uma única vez,
o Parque do Flamengo é motivo de pesquisas internacionais.

Parque tem equipe própria de manutenção
Para cuidar de uma área tão extensa e aberta ao público, a Comlurb- Companhia
Municipal de Limpeza Urbana – conta com uma gerência de conservação dentro do
Parque do Flamengo. A empresa mantém uma equipe de 142 garis, que se dividem
diariamente na limpeza de todo o equipamento, em três turnos. Eles são responsáveis
pelos serviços de varrição, limpeza da praia, corte da grama, esvaziamento de papeleiras
e coleta de resíduos, além da limpeza nos locais onde são realizados os piqueniques. A
roçada é feita a cada 15 dias.

Outra equipe é especializada apenas na observação das árvores, realizando diagnósticos
permanentes da saúde delas e realizando poda periódica e programada.
– É um grande desafio manter a limpeza em dia no Parque do Flamengo, não só pela
vasta extensão como também pela alta frequência de pessoas fazendo piqueniques, por
exemplo. Nem todos tem a boa prática de dar o descarte correto aos resíduos. Mas
nossas equipes se esforçam e dão conta do trabalho -, garante o presidente da Comlurb,
Paulo Mangueira.
O secretário de Meio Ambiente, Bernardo Egas, diz que o parque hoje motiva a prática de
projetos sustentáveis em diversos países.
– É o maior marco paisagístico da nossa cidade, onde Burle Marx imprimiu seu legado
histórico em forma de jardins. Local de lazer, prática esportiva, contemplação e
entretenimento, cartão postal mundialmente conhecido nos impõem diversos desafios
para sua manutenção, mas ao mesmo tempo nos instiga a refletir sobre a constante
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necessidade de preservamos ao máximo os conceitos originais desse projeto tão
importante -, afirma.
Nota do Iphan
Em nota, o Iphan ressalta que o desenvolvimento do Rio de Janeiro tem sido moldado por
uma criativa fusão entre natureza e cultura. Este é um valor indissociável da experiência
humana que a cidade oferece aos brasileiros e a todo o mundo, segundo a direção do
instituto.
– Tais aspectos, que caracterizam o valor universal excepcional da cidade, determinaram
o reconhecimento do Rio de Janeiro pela Unesco como Patrimônio Mundial Cultural e
Natural. Com a denominação de Rio de Janeiro: Paisagens Cariocas entre a Montanha e
o Mar, a chancela inclui o Parque do Flamengo -, diz um trecho da nota.
A nota destaca que o monumento oferece à população uma rica área de lazer.
– O Parque é um dos espaços públicos mais frequentados pelos cariocas, além de ser
uma atração turística internacional. Nesse sentido, destaca-se que o turismo no local
fomenta a sustentabilidade do patrimônio histórico e artístico. O turismo gera renda e
mobiliza a sociedade para a conservação de monumentos.
Além da proteção internacional, finaliza o texto, o parque é tombado pelo próprio Iphan,
que em 1965 inscreveu o monumento no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e
Paisagístico.
– Chama a atenção o paisagismo de Burle Marx e o contorno curvilíneo do parque, que
remete às paisagens de mar, montanha, flora e fauna. Também se sobressaem o Museu
de Arte Moderna (MAM) e o Monumento aos Pracinhas, que homenageia os soldados
brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial.
Informações detalhadas sobre o processo de tombamento do Parque do Flamengo
podem ser encontradas no site http://portal.iphan.gov.br/.

Homenagem a Roberto Burle Marx
José Tabacow, arquiteto paisagista: “Burle Marx era tão generoso, que, quando elaborava um projeto, o
fazia narrando cada detalhe, em voz alta, espalhando seus ricos conhecimentos.”
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José Tabacow: orgulho de ter sido “discípulo” de Burle Marx
Foto: Arquivo Pessoal

Um dos “discípulos” de Roberto Burle Marx, o arquiteto paisagista carioca José Tabacow
se emociona ao lembrar de seu “maior mestre” na profissão. E não é para menos. Ele se
recorda dos ensinamentos que recebeu durante os 17 anos que trabalhou no escritório de
Burle Marx, onde começou como estagiário, em 1965. Até hoje ele se diz orgulhoso por
ter tido a iniciativa, ainda como jovem estudante, de ter pedido estágio na equipe de Burle
Marx, junto com outro estudante de arquitetura, o amigo Haruyoshi Ono.
Os dois, com o tempo e muito empenho, acabaram ocupando lugar de destaque como
colaboradores no escritório e, posteriormente, se destacaram também como co-autores
de projetos do mais famoso paisagista brasileiro de todos os tempos. Com o tempo,
Tabacow seguiu independente enquanto Haruyoshi Ono continuou ao lado de Burle Marx
até sua morte, tornando-se o herdeiro do seu legado. Tabacow optou por fazer “carreira
solo”.
Aos 78 anos, ele se diz feliz por ter tido a chance de aprender o que pôde com o maior
paisagista que o Brasil já teve, e testemunhado muitos colegas se tornarem referência,
inclusive no exterior. Morando em Florianópolis (SC), Tabacow falou com exclusividade
por telefone ao RCMA.
RCMA: Qual foi a lição mais importante que Burle Marx deixou para o senhor?
JOSÉ TABACOW: Sem dúvida, a humildade. Burle Marx era tão generoso, que quando
elaborava um projeto, o fazia narrando cada detalhe, em voz alta, espalhando seus ricos
conhecimentos. Aquilo aguçava nossa curiosidade e fazia com que nós, estagiários, nos
juntássemos à sua volta, ao redor da prancheta, para aprender o que ele estava
projetando. Fazia questão de externar, de ampliar, de reproduzir entre nós o que sabia.
Com ele não havia segredo. Aquilo nos hipnotizava de tal maneira, que ninguém via a
hora passar ou tinha pressa de ir embora.
RCMA: Chegou a participar de alguma forma do projeto do Parque do Flamengo?
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JOSÉ TABACOW: Comecei no estágio justamente no ano de inauguração do Parque do
Flamengo. Me lembro de ter ido pelo menos umas quatro ou cinco vezes em companhia
de Burle Marx, em pontos diferentes do Aterro, para verificar os melhores locais para o
plantio de palmeiras e outras árvores, por exemplo. Essas saídas a campo com ele eram
verdadeiras dádivas para nosso aprendizado. Hoje, quando passo pelo Parque do
Flamengo, fico maravilhado de ver uma obra tão fantástica. De ter vivenciado um pouco
de sua criação. Afinal de contas, não se constrói um parque de 1,2 milhão de metros
quadrados de uma hora para outra, em qualquer lugar. É uma obra que reuniu grandes
nomes da arquitetura e paisagismo.
RCMA: Em 1986, o Museu de Biologia Professor Mello Leitão, no Espírito Santo, passou
a ficar sob sua responsabilidade, logo após o falecimento de seu fundador, o famoso
naturalista Augusto Ruschi. Nessa época, tinha acabado de montar seu escritório…
JOSÉ TABACOW: Pois é. O convite me surpreendeu, mas fiquei feliz pela confiança a
mim depositada para uma missão tão nobre. Fiquei nove anos em Santa Teresa (ES),
dirigindo o museu, pertencente à rede de museus do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – Iphan. Após sair da direção do museu e de fazer uma especialização
em ecologia e recursos naturais, me mudei para Florianópolis, onde permaneço até hoje.
RCMA: Qual das obras de Burle Marx ele mais gostava? Ele tinha preferência por alguma
delas?
JOSÉ TABACOW: Seu grau de desapego era tão grande, que ele nunca manifestava
preferência por uma criação ou outra. Não classificava a mais ou a menos importante,
independente do seu tamanho ou localização. Uma vez uma jornalista fez essa mesma
pergunta a ele. E a resposta foi a seguinte: `A mais importante? A última´.
RCMA: O senhor é autor de diversos livros, inclusive para crianças, e é tido hoje como
um dos mais conceituados pensadores brasileiros sobre a relação entre os diversos tipos
de ecossistemas e suas ocupações pelo homem. O que tem feito hoje em dia? Como
analisa o momento atual?
JOSÉ TABACOW: O momento atual é de muita reflexão, sobre o que a sociedade quer
daqui por diante, em termos de garantias de saúde, sobretudo, tipos de construções, de
espaços. Tudo serve de aprendizado. Mas eu continuo a todo vapor (risos), como
consultor na área ambiental, professor, dando palestras, fazendo lives, trabalhando em
projetos de paisagismo. Sempre faço de uma frase de Burle Marx, a minha também: só
quero parar de trabalhar quando morrer.

198

Quem foi Burle Marx

Burle Marx e Haruoshi Ono, no começo dos anos de 1990
Foto: Klaus Meyer

Roberto Burle Marx, paisagista brasileiro nascido em 1909, desenvolveu parques e jardins
que tornaram-no mundialmente famoso. Roberto era o quarto filho de Cecília Burle (cuja
família veio de Pernambuco e da França) e de Friedrich Marx, um judeu alemão. Um dos
maiores artistas do seu tempo, Burle Marx não era arquiteto de formação, tendo cursado
a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Foi um dos grandes expoentes do
modernismo no Brasil. Inquieto, visionário e único.
Roberto foi um dos primeiros a usar plantas nativas em projetos paisagísticos nos anos
30. Ele reconheceu a diversidade e riqueza da flora brasileira, sua beleza e importância.
Transportou o paisagismo para a lógica das artes plásticas, numa percepção estética
singular, através do uso da textura, cor volume, sombras, transformando o espaço. Burle
Marx era um artista multifacetado. Arquiteto paisagista, pintor, ceramista ecologista e
músico. Roberto também desenvolveu tecidos, joias, figurinos, objetos, gravuras e
cenários.
O estilo artístico de Burle Marx era vanguardista e moderno. Ele transformou a paisagem
em uma forma de arte e acreditava que um jardim era a organização estruturada de
elementos naturais. Muito do seu trabalho tem uma sensação de atemporalidade e
perfeição. Roberto foi um dos primeiros a usar plantas nativas em projetos paisagísticos
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nos anos 30. Ele reconheceu a diversidade e riqueza da flora brasileira, sua beleza e
importância.
Naquela época, os paisagistas brasileiros copiavam o que era feito na França. Burle Marx,
não mudou apenas o estilo da paisagem e dos jardins no Brasil, como também criou uma
nova linguagem para o design contemporâneo de paisagismo mundial.
Roberto Burle Marx também foi precursor na defesa da preservação do meio ambiente e
sustentabilidade, muito antes deste tema ser foco. Ele fez muitas excursões e expedições
com botânicos e outros profissionais interessados na questão, para estudar a relação
entre diferentes grupos de plantas e conhecer mais sobre a nossa flora tropical. Nesses
passeios ele descobriu várias novas espécies e pelo menos 30 plantas descobertas por
ele tem seu nome.
Burle Marx foi pioneiro nos anos 60 na conservação das florestas tropicais brasileiras e na
defesa da nossa vegetação, contra o desmatamento. Importante dizer que ele não era
apenas um teórico, fazendo palestras no Brasil e nos EUA sobre o tema, mas sim
ativamente engajado com a causa. Durante a construção da rodovia da Transamazônica,
por exemplo, Roberto se deslocava com frequência para salvar as plantas que seriam
devastadas pela construção da nova estrada.
O Sítio Roberto Burle Marx era seu laboratório vivo. Em 1949, Burle Marx adquiriu o “Sítio
Santo Antônio da Bica” em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Ele adorava ficar lá para estudar
e observar as plantas. Algum tempo depois, ele estabeleceu ali sua residência, viveiro e
coleção de plantas tropicais. Em 1985, ele doa este espaço para o governo brasileiro,
tornando- o um patrimônio nacional.
Agora, denominado Sítio Roberto Burle Marx, sob a direção do IPHAN – Instituto do
Patrimônio (que pertence ao governo federal brasileiro), o Sítio possui mais de 3.500
espécies de plantas de diferentes espécies familiares, tais como: aráceas, palmeiras,
velosiáceas, musáceas, entre outras.

Fonte: http://www.institutoburlemarx.org/

Artigo
Isabela Ono, Diretora do Instituto Burle Marx: “O Parque do Flamengo é lugar de convívio social, de
possibilidade de contato com o outro, onde a esfera pública se torna saudável e potente”.
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Isabela Ono, do Instituto Burle Marx, que tem mais de
130 mil itens em seu acervo
Foto: Ana Branco

O jardim conta uma história, um percurso, o descobrir e aguçar o olhar. Há mais de 50
anos, um grupo de profissionais (entre arquitetos, paisagistas, botânicos) de vanguarda
tirou do papel um projeto de utopia de cidade, propondo para a cidade do Rio de Janeiro o
Parque do Flamengo. Um parque público, que materializou de forma completa uma
preocupação com cidades mais saudáveis, acessíveis e democráticas. Suas formas, seus
contrastes, sua variação de composição de grupamentos vegetais distintos, a relação
entre os elementos construídos e os elementos naturais e com a cidade, criam uma
experiência prazerosa única para os usuários.
Além da preocupação funcional, vista através de um completo programa, Burle Marx
introduziu diversas plantas dos biomas brasileiros, criando uma espécie de laboratório
vivo e público. Seu plano continha: pista de caminhada, locais voltados para o estar e
convívio (para piquenique, áreas com banco, vastos gramados para descanso, mesas de
jogos); para atividades físicas (tênis, aeromodelismo, nautimodelismo, quadras
poliesportivas), e espaços voltados para a arte e o lúdico (teatro de marionete, coreto,
anfiteatro, playgrounds infantis),
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Roberto Burle Marx planejou o paisagismo do Parque, agregando beleza à paisagem
única do Rio de Janeiro. Em 2016 o Rio foi nomeado pela Unesco como patrimônio da
paisagem cultural, devemos este título, em grande parte, por termos em nossa cidade
esse Parque tão bem pensado e atual até os dias de hoje. É neste local potente que os
moradores do Rio podem ter uma relação inspiradora com os elementos naturais e com a
paisagem local. É um espaço de possibilidades de experimentação de um convívio social,
de possibilidade de contato com o outro, onde a esfera pública se torna saudável e
potente. Hoje celebramos o aniversário de 111 anos de Burle Marx, e agradecemos a
generosidade dos tantos espaços potentes de lazer e prazer deixados por ele para nós no
Brasil e no mundo.
Notas
* Na edição do RCMA https://capitalmundialdaarquitetura.rio/rio-capital-mundial-daarquitetura/valorizacao-de-espacos-publicos-contra-novas-doencas-e-para-evitar-adisseminacao-do-novo-coronavirus/ , mostramos como o Instituto Burle Marx, criado em
2019, reúne e protege mais de 130 mil itens (desenhos, fotografias, plantas de projeto,
croquis de estudo, maquetes, documentos, cartas, entre outras raridades) do paisagista e
de sua equipe de colaboradores desde 1930.
* Em celebração ao aniversário de 111 anos de Roberto Burle Marx, responsável pelos
projetos de diversas praças e jardins na capital pernambucana, a Prefeitura do Recife
inicia hoje a programação da 11ª Semana Burle Marx. As atividades gratuitas e online
contam com palestrantes do Brasil, Portugal, Uruguai e México. Além disso, a
programação também contará com desafios virtuais e lives, com o propósito de suscitar o
debate sobre o legado de Burle Marx. Para se inscrever basta acessar o link
https://www.sympla.com.br/1-seminario-internacional-paisagem-e-jardim-burle-marx-emsintonia-com-o-tempo__909488
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Flamengo Park, a gift from
Roberto Burle Marx to the world
Published on RCMA’s website on August 4th, 2020

In 2012, Flamengo Park received the title of World Cultural
Heritage by Unesco, in the category ‘Urban Landscape´
Photo: Pedro Kirilos / Riotur

In tribute to the month dedicated to heritage - the National Heritage Day is celebrated on
August 17th -, Rio World Capital of Architecture (RCMA) started publishing a series of
articles on the subject, approaching, in the first chapter, the importance of the Christ the
Redeemer, the city’s main postcard. On Friday, the spotlight will be on the Sugarloaf
Mountain and its historical cablecar. Both were listed by National Historical and Artistic
Heritage Institute (Iphan) in 1973, due to their importance in composing the Carioca
landscape, both physically and culturally.
Today, RCMA discusses two subjects: Flamengo Park, a result of one of the boldest
projects in the world, significantly changing the landscape of Rio’s shore with a colossal
area which used to be covered by water and hills, becoming one of the most preferred
equipment of inhabitants and visitors from worldwide, and Roberto Burle Marx (19091994), whose birthday is commemorated on this day. This edition pays homage to him by
203

presenting an exclusive interview with landscaping architect José Tabacow, one of his
pupils, and with two historical videos from a documentary shot in 1970 by the architect
Rachel Esther Figner Sisson. Rachel’s son, the architect and urbanist Maurício Prochnik,
says he is looking for partners and sponsors to help recover the sound and image quality
of the videos.
A visual artist and the biggest national reference on landscaping, Burle Marx designed the
Park with members from the Associated Architects office, coordinated by Affonso Eduardo
Reidy (1909-1964). The two men, linked to the so-called “carioca school of modern
architecture”, transformed the reality of what was idealized by the Brazilian landscaper and
architect, and also a self taught urbanist, Carlota Costallat de Macedo Soares (19101967), also known as Lotta Macedo – invited by the then governor of the Guanabara State
(former name of Rio de Janeiro State), Carlos Lacerda. Born in Paris, Carlota was raised
in Rio since she was two years old.

Flamengo Park is considered today the biggest leisure area on a beachfront in the world
Photo: Alexandre Maceira/ Riotur

A legacy to the planet
The Flamengo Park was listed by IPHAN in 1965, due to its landscaping and architectural
value, and, subsequently, it was also listed by the City Hall through a law in 1995. In July
2012, it was given the title of World Cultural Heritage by UNESCO, in the category ‘Urban
Landscape´. It is a sort of seal, which recognizes how the city has been an example to the
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world regarding sustainability practices, assured by law, and aims to preserve the natural
beauty and its material and immaterial goods, through interventions of qualified, highly
creative professionals in the last decades.

During the 1960s, Flamengo Park’s beauty already amazed visitors
Photo: Marcel Gautherot/ Burle Marx Landscaping Office’s archive

Considered the biggest urban equipment of this sort on a beachfront in the world, the Park
is the byproduct of a polemic decision to demolish some hills in the city, from the 1920s to
the 1950s, such as the Castelo, Querosene, and Saint Anthony hill (most part of it), all of
them in the downtown region. The soil cover also used granite from rocks drilled to create
the Santa Bárbara and Rebouças tunnels. Its leisure part, the most extensive in the City's
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region, was elaborated by Ethel Bauzer Medeiros, a specialist in leisure areas in densely
inhabited areas.

A modernist work, it impacted the city’s landscape after 1960
Photo: Raymundo Paula Soares’s family collection

Ethel instituted diversified equipment in her drawings, allowing the pratice of different types
of sports, leisure, culture, gastronomy, and entertainment. The American Richard Kelly
executed the lighting system, and the construction works were implemented by the former
Superintendent of Urbanization and Sewage (Sursan).
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One of the plants with drawings made by Burle Marx. Archive

Margareth da Silva Pereira, architect and urbanist: “Burle Marx work is exceptional.
An unparalleled legacy for the planet. 200, 300 years from now, his name will
continue to be remembered”

Margareth da Silva Pereira: “The Flamengo Park
is a place of continuous rememberance”
Photo: Arquivo Pessoal
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The Park’s total area, located between the Santos Dumont Airport and the Botafogo Beach
and better known as Aterro do Flamengo is approximately 1,3 million square meters.
Throughout its seven kilometers, in the midst of exuberant gardens designed by Burle
Marx, are located, for example, the Museum of Modern Art (MAM), the Vivo Rio concert
venue, the Monument to the Brazilian Soldiers of World War II, the Gloria Harbour, the
Carlos Werneck Puppet Theater, famous restaurants and the monument to Estácio de Sá,
who founded the city, and also the Carmen Miranda Museum.
In 2015, on the occasion of the Park’s 50th anniversary, the architect and urbanist
Margareth da Silva Pereira worked as a curator of the exhibition Jardim de Memórias –
Parque do Flamengo 50 anos (Garden of Memories - Flamengo Park 50 years), in the
Correios Cultural Center Rio, back then, she selected and exhibited at least 100
photographs, drawings, architectural plans made by Burle Marx, and never before seen
videos of the landscaper.
– Burle Marx’s work is exceptional. An unparalleled legacy for the planet. 200, 300 years
from now, his name will continue to be remembered for his amazingness. The Flamengo
Park is maybe the most important urban heritage of Cariocas. There we have a place of
continuous recall, a place that makes the citizen reflect on what makes an individual live in
a metropolis, establish oneself in a big city and make life flourish in it. And at the same
time, it also makes us reflect on the daily future challenges as inhabitants of this planet -,
sums up Margareth.
She recalls that the initiative to transform the area into a park was not unanimous among
authorities and locals and that the idea only became a reality due to the efforts of Lotta
Macedo. She ended up being heavily influenced by great international urbanists, according
to specialists, through the American poet Elizabeth Bishop, to whom she was married.
– The question was: should we built a new neighborhood over the area or just create new
lanes for the traffic of vehicles? Therefore, Lotta was fundamental to transform the area
into what it is today -, remembers Margareth.
With about 11,6 thousand trees from 190 species from the national flora and other tropical
regions in the world, including exotic samples introduced by Burle Marx, such as the talipot
palm trees brought from Sri Lank which bloom only once a year, the Flamengo Park is the
subject of international researchers.

The park has its own maintenance crew
To take care of such an extensive area open to the public, COMLURB - Municipal
Company of Urban Cleaning - has a conservation management unit inside the Flamengo
Park. The company maintains a team of 142 street cleaners (garis), who divide
themselves daily to clean the entire park, in three shifts. They are responsible for the
services of sweeping, beach cleansing, lawn mowing, waste bin cleaning and waste
collection, besides the cleansing of places where people have picnics. The grass cutting is
made every 15 days.
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Another team is specialized in tree observation, making permanent diagnosis of their
health and pruning them periodically and regularly.
– It is a great challenge to keep the cleansing of the Park up to date, not only because of
its vast extension but also because of the high frequency of people having picnics, for
example. Not everyone has the good practice of correctly disposing of their waste. But our
teams really strive and are up to the task -, assures the president of Comlurb, Paulo
Mangueira.
The Secretary of the Environment, Bernardo Egas, says the Park today inspires the
practice of sustainable projects in several countries.
– It is the biggest landscaping landmark of our city, where Burle Marx printed his historical
legacy into gardens. It is a place of leisure, to practice sports, a place for contemplation
and to have fun, a worldly known postcard which impose on us several challenges related
to its maintenance, but at the same time inspires us to reflect on the constant need to
preserve as best as we can the original concepts of such an important project -, Egas
states.
IPHAN’s statement
In a statement, IPHAN highlights that the development of Rio de Janeiro has been shaped
by a creative fusion between nature and culture. This is a value inseparable from the
human experience the city offers to Brazilians and to the world, according to the Institute’s
management.
– These aspects, which are characteristic of the exceptional universal value of the city,
determined the listing of Rio de Janeiro as a Natural and Cultural World Heritage by
UNESCO. Under the title ‘Rio de Janeiro: Carioca Landscapes between the Mountain and
the Sea’, the listing includes the Flamengo Park -, says an excerpt of the statement.
The statement also highlights that the monument offers a rich leisure area for the
population.
– The Park is one of the most visited public spaces by Cariocas, apart from being an
international tourist attraction. In this sense, it should be stressed that the local tourism
foments the sustainability of the artistic and historical heritage. Tourism generates income
and mobilizes the society towards conserving its monuments.
Besides the international projection, concludes the text, the Park is listed by IPHAN itself,
which in 1965 inscribed the monument in the Book of Archeological, Ethnographic and
Landscaping Listing.
– It stresses the landscaping of Burle Marx and curving contouring of the Park, which
recalls the landscapes of the sea, the mountain, flora, and fauna. The Museum of Modern
Art (MAM) and the Monumento aos Pracinhas, which pays homage to the Brazilian
soldiers who died in World War II, also stand out.
Detailed information about the listing process of Flamengo Park can be found on the
website http://portal.iphan.gov.br/.
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Homage to Roberto Burle Marx
José Tabacow, landscaping architect: “Burle Marx was so generous that when he
elaborated a project, he did it narrating every detail, out loud, spreading his rich
knowledge.”

José Tabacow: proud to have been a ‘disciple’ of Burle Marx
Photo: Personal Archive

One of the “disciples” of Roberto Burle Marx, the carioca landscaping architect José
Tabacow becomes emotional when recalling his “greatest master” in the profession and it
is not an exaggeration. Tabacow remembers the lessons received during the 17 years of
work in Burle Marx’s office, where he began as an intern in 1965. To this day, José says to
be proud to have had the initiative, back then as a young student, of asking for an
internship at Burle Marx team, together with another Architecture student, his friend
Haruyoshi Ono.
Both of them, after much time and effort, ended up having important roles as collaborators
in the office and, subsequently, standing out also as co-authors of projects of the most
famous Brazilian landscaper of all time. After a certain time, Tabacow followed an
independent path while Haruyoshi Ono continued to work alongside Burle Marx until his
death, becoming the heir of his legacy, while Tabacow chose to go for a “solo career”.
At 78 years old, he says to be glad to have had the chance of learning the most he could
with the greatest landscaper Brazil has ever had, and of seeing many colleagues
becoming a reference in the field, including abroad. Currently living in Florianópolis (SC),
Tabacow talked exclusively by phone with RCMA.
RCMA: What was the most important lesson Burle Marx left for you?
JOSÉ TABACOW: Undoubtedly, the humbleness. Burle Marx was so generous that when
he elaborated a project, he did it narrating every detail, spreading his rich knowledge. That
instigated our curiosity and made us, interns, gather around him, around his desk, to learn
from what he was designing. He made sure to externalize, to share among us what he
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knew. There were no secrets with him. That was something that amazed us in such a way
that we didn’t notice time passing and we were never in a hurry to go home.
RCMA: Have you participated in any way in the Flamengo Park project?
JOSÉ TABACOW: I started as an intern in the year the Flamengo Park opened. I recall
going there at least four to five times with Burle Marx, in different parts of the Park, to
check the best places to plant the palm trees and other species, for example. These field
visits with him were true blessings to our learning path. Today, whenever I pass by the
Flamengo Park, I am amazed to see such a fantastic work, to have lived a little bit of its
creation. After all, one doesn’t build a park of 1,2 million square meters overnight, at any
place. It is a work that gathered great names of architecture and landscaping.
RCMA: In 1986, the Professor Mello Leitão Biology Museum, in Espírito Santo, was
assigned your responsibility, soon after the passing of its founder, the famous
naturalist Augusto Ruschi. At the time, you had just opened your own office…
JOSÉ TABACOW: You’re right. The invitation surprised me, but I was glad for the trust
they showed in me for such an honorable mission. I stayed in Santa Teresa (ES) for nine
years, managing the museum, which belongs to the network of museums of the National
Artistic and Historical Heritage Institute – Iphan. After leaving the museum management
and completing a specialization in ecology and natural resources, I moved to Florianópolis,
where I have been living to this day.
RCMA: Which of his works did Burle Marx like the most? Did he have a preference
for any work in particular?
JOSÉ TABACOW: His level of detachment was such that he never manifested preference
for one work or another. He didn’t classify them as the least or the most important, no
matter their size or location. Once a journalist asked him the same thing and he replied:
‘The most important? The last one’.
RCMA: You are the author of many books, even for children, and you are now
considered one of the most important Brazilian intellectuals on the relation between
different types of ecosystems and their occupations by men. What have you been
doing lately? How do you see the current moment?
JOSÉ TABACOW: The current moment is one of reflection on what society wants from
now on, in terms of assuring health, and, most of all, the types of constructions, of
spaces… Everything can be a lesson. But I continue to be at full blast (he laughs), working
as a consultant on the environmental area, as a professor, doing lectures, online
workshops, working on landscaping projects. I always use a Burle Marx phrase as my
own: I want to stop working only when I die.

Who was Burle Marx
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Burle Marx and Haruoshi Ono, at the beginning of 1990
Photo: Klaus Meyer

Roberto Burle Marx, a Brazilian landscape artist born in 1909, designed parks and
gardens which made him world-famous. Roberto was the fourth child of Cecília Burle
(whose family came from Pernambuco and France) and of Friedrich Marx, a German Jew.
One of the biggest artists of its time, Burle Marx didn’t have a degree in Architecture,
having studied at the Fine Arts School of Rio de Janeiro. He was one of the greatest
exponents of modernism in Brazil. He was restless, a visionary, and unique.
Roberto was one of the pioneers in using native plants in landscaping projects during the
1930s. He recognized the diversity and richness of the Brazilian flora, its beauty and
importance.

He transported the landscape to the logic of visual arts, in a unique aesthetics perception,
through the use of texture, color, volume, and shadows, transforming the space. Burle
Marx was a multifaceted artist. A landscape architect, a painter, an ecological ceramist
and a musician. Roberto also developed fabrics, jewelry, costumes, objects, drawings, and
scenery.
The artistic style of Burle Marx was vanguardist and modern. He transformed the
landscape in a form of art and he believed the garden was an organization structured by
natural elements. Most of his work convey a feeling of timelessness and perfection.
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Back then, Brazilian landscapers would copy what was made in France. Burle Marx didn’t
change just the style of landscapes and gardens in Brazil, he also created a new language
for the contemporary design of landscaping in the world.
Roberto Burle Marx was also a predecessor in advocating for environmental preservation
and sustainability, long before this theme gained attention. He organized many excursions
and expeditions with botanicals and other professionals interested in the subject, to study
the relation between different groups of plants and to learn more about our tropical flora. In
these visits, he discovered new species and at least 30 plants discovered by him carry his
name.
In the 1960s , Burle Marx was a pioneer in the preservation of Brazilian tropical forests and
in the defense of our vegetation against deforestation. It is also important to say he was
not only an intellectual, giving lectures in Brazil and in the USA on this matter, but also
actively engaged in the cause. During the construction of Transamazonica road, for
instance, Roberto would travel there constantly to save the plants that would be
devastated by the construction of the new road.
The Roberto Burle Marx Site was his real-life laboratory. In 1949, Burle Marx acquires the
“Sítio Santo Antônio da Bica” in Guaratiba, Rio de Janeiro. He loved to stay there to study
and observe the plants. Sometime later, he established his residence there, together with
a nursery and a collection of tropical plants. In 1985, he donated the space to the Brazilian
government, turning it into a national heritage.
The now called Roberto Burle Marx Site is under the management of IPHAN – Heritage
Institute (which belongs to the Brazilian federal government). The Site possesses 3,500
species of plants from different families, such as: Araceae, palm trees, Velloziaceae,
Musaceae, among others.
Source: http://www.institutoburlemarx.org/

Article
Isabela Ono, Director of the Burle Marx Institute: “The Flamengo Park is a place of
social living, of the possibility of connecting to the other, where the public sphere
becomes healthy and powerful”.
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Isabela Ono, from the Burle Marx Institute, which has
more than 130 thousand items in its collection
Photo: Ana Branco

The garden tells a story, a path, the discovering and instigation of our look. More than 50
years ago, a group of vanguard professionals (such as architects, landscapers, botanicals)
put into practice a utopian project of a city, proposing to the city of Rio de Janeiro the
Flamengo Park. A public park, which materialized completely a concern for healthier, more
democratic, and more accessible cities. Its shapes, its contrasts, its variation in the set of
distinct elements of vegetation, its relation to the built elements and the natural elements
with the city, creating a pleasant and unique experience for the users.
Burle Marx introduced diversified plants from the Brazilian biomes, creating a sort of live
and public laboratory, besides his concern with the Park`s functionality, seen through the
complete program, which included: jogging lane, places dedicated to the well being and
the quality of life (for picnics, areas with banks, vast grass areas for resting, table games);
for physical activities (tennis court, model aircraft, ship model, multi-sports court), and
spaces dedicated to the arts and to ludic activities (puppet theater, bandstand,
amphitheater, children playgrounds).
Roberto Burle Marx planned the landscaping of the Park, adding beauty to the unique
landscape of Rio de Janeiro. In 2016, Rio was chosen by UNESCO as a cultural
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landscape heritage, and a great part of it is due to the fact that we have in our city this
Park so well idealized and still relevant nowadays. It is in this powerful place where Rio’s
population can have an inspiring relation with the natural elements and with the local
landscape. It is a place of social living, of connecting to the other, where the public sphere
becomes healthy and powerful. Today we celebrate Burle Marx's 111th birthday, and we
thank for the generosity of so many powerful places of leisure and pleasure he
bequeathed to Brazil and to the world.
Notes
* In this edition of RMCA( https://capitalmundialdaarquitetura.rio/rio-capital-mundial-daarquitetura/valorizacao-de-espacos-publicos-contra-novas-doencas-e-para-evitar-adisseminacao-do-novo-coronavirus/), we showed how the Burle Marx Institute, created in
2019, holds and protects over 130 mil items (drawings, photographs, project plans, study
sketches, models, documents, letters, among other rare things) of the artist and his team
of collaborators since 1930.
* To celebrate the 111th birthday of Roberto Burle Marx, responsible for projects of many
squares and gardens in the capital of Pernambuco, the Recife City Hall begins today the
programme of the 11th Burle Marx Week. The online and free of charge activities include
speakers from Brazil, Portugal, Uruguay, and Mexico. In addition, the programme also
includes online challenges and live broadcasts, aiming to ignite a debate on the legacy of
Burle Marx. To subscribe, please access the following link https://www.sympla.com.br/1seminario-internacional-paisagem-e-jardim-burle-marx-em-sintonia-com-otempo__909488
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Patrimônio Imaterial completa 20 anos no Brasil
Publicado no site do RCMA em 04/08/2020

Ofício das Baianas do Acarajé é Patrimônio Imaterial
Foto: Acony Santos

Foi com base nos cinco sentidos que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan) criou, há exatos 20 anos, o Patrimônio Imaterial. Até hoje há dúvidas
sobre a expressão que contempla a diversidade da riqueza cultural nacional,
intensamente construído e vivido no país, resultado dos mais preciosos valores da
humanidade.
Se materializa nos cheiros e sabores marcantes ao se fazer o queijo mineiro, na cajuína
piauiense ou no acarajé da baiana, trazendo um tempero comum: os saberes ligados aos
seus fazeres tradicionais. Também no toque das mãos que fazem renda, produzem cuias
indígenas, ou batem palmas de uma roda de capoeira. A audição se caracteriza com os
batuques dos maracatus, sambas ou carimbó, e o corpo, sem perceber, acompanha o
movimento histórico da ancestralidade. Já a visão, embevecida com a manifestação do
teatro de bonecos, ou nos versos de um cordel, brilha no transitar das feiras ou no
encantamento de rituais e celebrações.
No dia 17, comemora-se o Dia do Patrimônio Histórico. Alinhado com a temática, o Rio
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Capital Mundial da Arquitetura está publicando, este mês, uma série de reportagens e
artigos ligados ao assunto.

Hermano Queiroz, diretor do Departamento do
Patrimônio Imaterial do Iphan
Foto: Arquivo Pessoal

– A grandiosidade dessa Política é colocar em evidência a criatividade humana expressa
nos saberes, formas de expressão, celebrações e lugares que compõem a vasta cultura
brasileira, rica em valores, reconhecida no Brasil e no mundo. E esse reconhecimento
internacional do sucesso da política de Patrimônio Imaterial do Brasil é uma realidade que
muito nos orgulha”, comenta o diretor do Departamento do Patrimônio Imaterial do Iphan,
Hermano Queiroz.
Transmissão ao vivo hoje às 18h30
A data de hoje será marcada por uma live no canal do Youtube do instituto às 18h30. A
convidada é Márcia Sant’Anna, especialista que trabalha há quase 30 anos junto a
organismos governamentais de preservação do Patrimônio Cultural, tendo exercido, entre
outros cargos, o de diretora do Departamento do Patrimônio Imaterial do Iphan no período
de 2004 a 2011.
Reconhecida mundialmente, a Política de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial foi criada
através do decreto 3.551, reforçando os direitos culturais ao apresentar uma política
pública voltada para a identificação, reconhecimento, apoio e fomento ao patrimônio. O
Iphan documenta, promove, preserva e valoriza as referências culturais de grupos que
formam a sociedade brasileira, por meio do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial
(PNPI).
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Aspectos da cultura indígena
Foto: Acervo do Iphan

Em duas décadas de atuação, 48 bens foram registrados como Patrimônio Cultural do
Brasil; sendo seis deles considerados pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da
Humanidade. Para cada um desses bens são desenvolvidas ações de salvaguarda que
viabilizam a melhoria das condições de sustentabilidade dos saberes e práticas culturais.
Entre eles, estão o Jongo do Sudeste, o Ofício das Baianas do Acarajé, a Roda de
Capoeira, literatura de Cordel e o Toque dos Sinos em Minas Gerais.

Referência para o Mundo
A Política de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial inspirou o mundo, pois o Decreto 3.551
de 2000 influenciou diretamente a elaboração da Convenção para a Salvaguarda do
Patrimônio Cultural Imaterial, aprovada em 2003 pela Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o primeiro instrumento internacional
sobre o tema.
A experiência do Brasil também foi determinante para a criação do Centro Regional para
a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da América Latina e Caribe (Crespial), que
reúne 16 países da região. Em âmbito nacional, diversos estados e municípios também
têm se baseado na política federal como fundamento e inspiração para a elaboração das
legislações locais e a tarefa de expandir os princípios e diretrizes dessa política, um atual
desafio.
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Reconhecidos: batuques dos maracatus, sambas ou carimbó
Foto: Acervo do Museu do Samba

Trajetória
Foi o poeta paulistano Mário de Andrade quem iniciou a reflexão sobre manifestações
culturais que, décadas mais tarde, viriam a ser entendidos como “patrimônio imaterial”.
Ainda em 1936, Mário de Andrade afirmava que o Patrimônio Cultural da nação
compreendia muitos outros bens além de monumentos e obras de artes. A partir dos anos
50, vários intelectuais e defensores da cultura popular se mobilizaram em torno da
Comissão Nacional de Folclore, criada em 1947, e esse movimento foi base para a
criação, em 1958, da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro que deu origem ao
Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, hoje incorporado ao Iphan, que se dedicou
à preservação da cultura popular e do folclore ao longo destas décadas.
Nos anos de 70 e 80, a proposta de Mário de Andrade e as bem sucedidas experiências
dos folcloristas serviram de inspiração para as experiências desenvolvidas no Centro
Nacional de Referência Cultural (CNRC) e na Fundação Nacional Pró-Memória (FNPM),
sob a liderança do pernambucano Aloísio Magalhães. Essas experiências tinham como
pressuposto a ideia de que “a comunidade é a melhor guardiã de seu patrimônio”, o que
implicava trabalhar em contato com as populações locais, prática desenvolvida com mais
afinco a partir dos anos 80.
Essas ações e a reflexão sobre a importância dos bens culturais imateriais como
referências fundamentais para vários grupos formadores da sociedade brasileira
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contribuíram para sensibilizar o Congresso Nacional a incluir o tema, de maneira
contundente e afirmativa, no artigo 216 da Constituição Federal, promulgada em 1988.
Contudo, apenas em novembro de 1997, as orientações contidas na Constituição
resultaram em uma ação mais efetiva consolidada na Carta de Fortaleza. Nela
recomendava-se ao Estado brasileiro o aprofundamento do debate sobre o conceito de
patrimônio imaterial, formas e estratégias de preservação, e o desenvolvimento de
estudos para a regulamentação do instrumento legal do Registro, instituto jurídico de
reconhecimento de bens culturais dessa natureza.
Assim, nasceu o Decreto 3.551/00, que regulamentou o art. 216, § 1º, da Constituição
Federal, disciplinando o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem
o Patrimônio Cultural Brasileiro e criando o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial.
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Intangible Heritage celebrates 20 years inBrasil
Published on RMCA website in August 4th, 2020

The craft of the “Baianas do Acarajé”( Acarajé, a type of fritter made from
cowpeas, cookers from Bahia) is an Intangible Heritage
Photo: Acony Santos

Based on the five senses, the National Institute for Historical and Artistic Heritage (IPHAN)
created, exactly 20 years ago, the Intangible Heritage category. Until this day there are
doubts regarding the expression which conveys the diversity and richness of national
culture, intensely built and lived in the country, the result of which are the most precious
values of humanity.
It materializes into the smells and characteristic flavours of the cheese from the Minas
Gerais state, the cajuína (a typical non-alcoholic beverage from Northeast of Brazil) from
the state of Piauí, or in the acarajé (a type of fritter made from cowpeas) from Bahia, all
having a common spice: the knowledge connected to traditional crafts. It is also present in
the touch of the hands that sew lace fabric, produce typical indigenous bowls or clap
during a capoeira dance. The hearing is characterized by the drummings of maracatu,
samba or carimbó, making the body instinctively follow the historic movement of ancestry.
The eyes, on the other hand, mesmerized by the manifestations of puppet theater or by
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the verses of cordel literature, shine when transiting through farm markets or in the
enchantment of religious rituals and celebrations.
On August 17th, we celebrate the National Heritage Day. Aligned with the theme, the Rio
World Capital of Architecture is publishing, this month, a series of articles related to the
subject.

Hermano Queiroz, director of the Intangible Heritage Department at IPHAN
Photo: Personal archive

– The greatness of this policy is that it highlights the human creativity expressed in the
knowledge, expressions, celebrations and places that compose the vast Brazilian culture,
rich in values and recognised in Brazil and abroad. And the international recognition of the
success of the Intangible Heritage policy in Brazil is a reality which makes us very proud says the director of the Intangible Heritage Department at IPHAN, Hermano Queiroz.
Livestream today at 6:30pm
The date will be celebrated today with a livestream at IPHAN’s YouTube channel at
6:30pm. The guest is Márcia Sant’Anna, an expert who has been working for nearly 30
years close to governmental bodies for the preservation of Cultural Heritage and who
worked as the Director of the Intangible Heritage Department at IPHAN from 2004 to 2011.
Recognised worldwide, the Policy for the Safeguard of Intangible Heritage was created by
the Decree 3.551, reinforcing the cultural rights by presenting a public policy directed
towards identifying, recognising, supporting and fomenting heritage. Through the National
Program for the Intangible Heritage (PNPI), IPHAN documents, promotes, preserves and
values the cultural references of groups that form the Brazilian society.
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Characteristics of indigenous culture are valued
Photo: IPHAN archive

During these two decades, 48 goods were listed as a Cultural Heritage of Brazil; six of
them were also considered by UNESCO as an Intangible Cultural Heritage of Humanity.
For each of these goods, safeguards are developed to make possible the sustainability
conditions of cultural practices and knowledge. Among them are the Jongo dance from the
southeast, the craft of “Baianas do Acarajé” (Acarajé, a type of fritter made from cowpeas,
cookers from Bahia), Capoeira dance gatherings, Cordel literature and the Ring of Bells in
Minas Gerais.

A reference worldwide
The Policy for the Safeguard of Intangible Heritage inspired the world, since the 2020
Decree 3.551 directly influenced the elaboration of the Convention for the Safeguarding of
the intangible Cultural Heritage, approved in 2003 by the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the first international instrument on this
theme.
Brazil’s experience was also determinant to the creation of the Regional Center for the
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of Latin America (CRESPIAL), which
encompasses 16 countries in the region. On a national level, several states and
municipalities have based themselves in this federal policy as fundamental and an
inspiration to elaborate local laws. The challenge is to expand the principles and directives
of this policy.
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Listed: Drumming of maracatu, samba or carimbó
Photo: Collection of the Samba Museum

Historical background
It was the poet Mário de Andrade, from São Paulo, who first started to reflect on the
cultural manifestations that, decades later, would become “intangible heritage”. In 1936,
Mário de Andrade said that the Cultural Heritage of a nation comprehended several other
goods besides monuments and artworks. After the 1950s, numerous intellectuals and
popular culture advocates mobilized around the National Folklore Commission, created in
1947. This movement was the basis for the creation, in 1958, of the Campaign to Defend
Brazilian Folklore, which originated the National Center for Folklore and Popular Culture,
now a part of IPHAN, that was dedicated to preserve popular culture and folklore
throughout these decades.
During the 70s and 80s, Mário de Andrade’s proposal and the successful experiences of
folklore advocates inspired experiences developed in the National Center of Cultural
Reference (CNRC) and the Pro-Memory National Foundation (FNPM), under the
leadership of Aloisio Magalhães, a politician from the Pernambuco state. These
experiences had as an assumption the idea that “the community is the best guardian of its
heritage”, which implied working directly in contact with the local population, a practice
developed more intensively through the 1980s.
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These actions and the reflection on the importance of intangible cultural goods as
fundamental references to various formative groups of the Brazilian society contributed to
sensitize the National Congress to include the theme, in a Strong, affirmative way, in the
article 2016 of Brazil’s Federal Constitution, promulgated in 1988. However, it was only in
November of 1997 that the guidelines presented in the Constitution resulted in a more
effective action, consolidated in the Fortaleza Charter. In this Charter, there were
recommendations for Brazil to deepen the debate on the concept of intangible heritage,
routes and strategies of preservation, and the development of studies to regulate the legal
instrument of Listing, a legal instrument for the recognition of cultural goods of this nature.
Thus, the Decree 3.551/100 was created, regulating the article 216, § 1º, of the Federal
Constitution, disciplining the Listing of Cultural Goods of Intangible Nature which constitute
the Brazilian Cultural Heritage and creating the National Programme of Intangible
Heritage.

225

Theatro Municipal do Rio, o queridinho do Brasil,
completa 111 anos
Publicado no site do RCMA em 14/07/2020

Theatro Municial: Uma das principais referências históricas da cultura do país
Foto: Alexandre Macieira / Riotur

O Rio Capital Mundial da Arquitetura parabeniza um dos mais imponentes, simbólicos e
belos prédios do Rio de Janeiro, o Theatro Municipal, que completa hoje 111 anos de
inauguração. O espaço é uma das principais referências históricas da cultura do país,
com apresentações de grandes estrelas e astros brasileiros e internacionais, sendo
também um ponto de atração para turistas. Atualmente fechado devido ao afastamento
social imposto pela pandemia da Covid-19, tem programação virtual nas redes sociais,
que permanecerá acessível. O teatro tem três Corpos Estáveis (Ballet, Coro e Orquestra).
Localizado na Praça Marechal Floriano, na Cinelândia, foi eleito em pesquisa popular
como o teatro mais amado do Rio em 2018.
– O Theatro Municipal é a joia da coroa da cultura do Rio e do Brasil. Muitos nomes
marcaram a história desse espaço com apresentações brilhantes. Todos os cariocas têm
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um carinho muito especial pelo Theatro Municipal, que também é um dos principais
pontos turísticos da cidade. Em março, levamos o Coro do Municipal para a Central para
uma apresentação belíssima e emocionante, dentro da programação do Palco Cultura
Presente. Momentos que sonhamos retomar com o fim da pandemia – disse a secretária
de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, Danielle Barros, responsável pelo
teatro, através da direção da Fundação Teatro Municipal.

Nesta terça-feira foram feitas lives sobre o destino da cultura pós-pandemia e a história do
Theatro. Personalidades importantes da cultura carioca e de grandes nomes das artes no
país estão sendo homenageadas. Até o fim de julho serão publicados 111 depoimentos,
com vídeos de parabéns ao Theatro gravados em casa, como de Gilberto Gil, Glória
Pires, do maestro Isaac Karabitchevsky e de outras personalidades.

Funcionários do Theatro participam. Desde os primeiros bailarinos Ana Botafogo e Cícero
Gomes, até Leila Melo, a camareira mais antiga, há 23 anos no Theatro, e a bailarina
Irene Orazem, que começou na escola aos 8 anos e hoje, aos 80 anos, é chefe de
figurino. É a funcionária na ativa mais antiga, está há 72 anos no Theatro. Irene fez parte
do Corpo de Baile na temporada do Lago dos Cisnes no Municipal, em 1959.
– Estar à frente do Theatro Municipal do Rio de Janeiro em seus 111 anos, é uma alegria
e uma honra. Mesmo tendo o desafio da pandemia, a capacidade de se reinventar dos
artistas e técnicos do Theatro nos dá a certeza de que vamos sair dessa fortalecidos,
dominando novas habilidades de alcançar virtual e digitalmente nosso público -, comenta
Aldo Mussi Lopes, presidente da Fundação Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Quiz para crianças
Há uma edição especial com gravações de cantores que participaram da primeira
temporada lírica do Theatro, em 1910. O setor educativo do Theatro preparou um quiz
para crianças, disponibilizado gratuitamente ao público. O “Adivinha quem é?” mostra a
imagem de um camafeu com a de grandes figuras do mundo das artes, (escritores,
dramaturgos e compositores) para a criança descobrir quem é.

Também foi lançada a Copa de fotografia 2020, para profissionais e amadores. Trata-se
de um concurso com tema específico que existe desde 2018 e o Theatro Municipal foi
parte da Copa de Fotografia nos anos anteriores. A edição 2020 tem duas categorias: os
participantes dos anos anteriores podem inscrever foto antiga, que não tenha participado
dos outros concursos; e a categoria Lembrança do Municipal. Para esta, enviar uma foto
do acervo pessoal de um registro no Municipal, que tenha sido feita em uma visita guiada
ou em um espetáculo e que seja publicada nas redes sociais com a
#111anostheatromunicipal. As melhores fotos serão expostas e concorrerão a três
prêmios.
Músicos da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal apresentam mais uma obra
adaptada para um ritmo brasileiro muito carioca: o samba! Há ainda outro vídeo feito
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especialmente para a data: do coral ‘Jesus, alegria dos homens’, última parte da Cantata
BWV147, de Bach. Pode ser vista também uma exposição sobre Antônio Francisco
Braga, o primeiro maestro da Orquestra Sinfônica do Theatro.

História
A ideia de um teatro nacional com uma companhia artística estatal já existia desde
meados do século XIX e teve apoio de João Caetano (1808-1863), entusiasta do teatro
brasileiro, além empresário e ator. O projeto ganhou consistência no final do século, com
o empenho do dramaturgo Arthur Azevedo (1855-1908).

Em 1903, o prefeito Pereira Passos abriu uma concorrência pública para a escolha do
projeto arquitetônico. Encerrado o prazo de inscrições, em março de 1904, foram
recebidas sete propostas. Os dois primeiros colocados ficaram empatados: o projeto
denominado Aquilla, em que o autor “secreto” seria o engenheiro Francisco de Oliveira
Passos, filho do prefeito, e o projeto Isadora, do arquiteto francês Albert Guilbert, vicepresidente da Associação dos Arquitetos Franceses.

Inaugurado em 14 de julho de 1909, o Theatro Municipal
passou por quatro grandes reformas
Foto: Roberta Canuto

O resultado do concurso causou uma forte polêmica na Câmara Municipal, acompanhada
pelos principais jornais da época, em torno da verdadeira autoria do projeto Áquila,
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suspeito de ter sido elaborado pela seção de arquitetura da prefeitura, e do suposto
favoritismo de Oliveira Passos. O prédio começou a ser erguido em 2 de janeiro de 1905,
com a colocação da primeira das 1.180 estacas de madeira de lei sobre as quais está
assentado. Em 20 de maio daquele ano foi lançada a pedra fundamental.
Para participar da decoração, foram convocados alguns dos mais ilustres e consagrados
artistas da época, como Eliseu Visconti, Rodolfo Amoedo e os irmãos Bernardelli.
Também foram recrutados artesãos europeus para a criação dos vitrais e mosaicos. As
obras começaram em ritmo acelerado, com 280 operários revezando-se em dois turnos.
Em pouco mais de um ano, já era possível visualizar a suntuosidade aliada à elegância e
beleza da construção do futuro teatro.

O Theatro foi inaugurado pelo presidente Nilo Peçanha e pelo prefeito Sousa Aguiar no
dia 14 de julho de 1909, quatro anos e meio após o início das obras.

Recebia companhias de ópera e dança principalmente da Itália e da França. A partir da
década de 30, passou a contar com seus próprios corpos artísticos: Orquestra
Sinfônica , Coro e Ballet, que permanecem até hoje, responsáveis pela realização das
temporadas artísticas oficiais.

As instalações passaram por quatro grandes reformas, em 1934, 1975, 1996 e 2008. A
primeira delas aumentou a capacidade da sala para 2.205 lugares – atualmente, o
Theatro conta com 2.252 lugares. Em 1975, foram feitas obras de restauração e
modernização e, no mesmo ano, foi criada a Central Técnica de Produção. Em 1996,
iniciou-se a construção do edifício Anexo com salas de ensaios. A reforma iniciada em
2008 e concluída em 2010 foi de restauração e modernização.
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The Municipal Theater of Rio, Brazil’s gem,
celebrates its 111 years
Published on the RCMA website on 07/14/2020

Theatro Municipal: One of the main historical references of the country’s culture
Photo: Alexandre Macieira / Riotur

Rio World Capital of Architecture celebrates one of the most majestic, symbolic and
beautiful buildings of Rio de Janeiro, the Municipal Theater, which celebrates today 111
years since its inauguration. The location is one of the main historical references of the
country’s culture, where national and international high profile artists perform, as well as
an attractive site for tourists. Currently closed, due to the social distancing measures
imposed by the Covid-19 pandemic, the theatre is promoting virtual activities on social
media, which will remain available for the public even after the normal programming is
resumed. The theater has three Permanent Corps (Ballet, Choir, and Orchestra). Located
at Marechal Floriano Square, in Cinelândia Square, it was chosen in a popular survey held
in 2018, as the most beloved theater in Rio.
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- The Municipal Theater is the crown jewel of Rio’s and Brazil’s culture. Many names have
made a mark on the history of this space with remarkable performances. All Cariocas (as
people who are born in Rio are known) have a special affection for the Municipal Theater,
which is also one of the main tourist attractions of the city. In March, we brought the
Municipal Theather’s Choir to the Central do Brasil Station for a stunning, emotional
performance, within the programming of Palco Cultura Presente. Moments we dream to
bring back after the end of the pandemic - stated the Secretary of Culture and Creative
Economy of the State of Rio de Janeiro, Danielle Barros, who is responsible for the theater
through the Municipal Theater Foundation.
This Tuesday, lives about the future of culture after the pandemic and regarding the
Theater history were held. Important personalities of the Carioca culture and big names of
the country's art field are being honored. Until the end of July, 111 video messages
recorded at home, by singer and songwriter Gilberto Gil, actress Glória Pires, maestro
Isaac Karabitchevsky and other personalities, celebrating the Theater’s anniversary will be
published.
Theatre employees also participate in the tribute in celebration of the anniversary of the
cultural space. The range of the employees that recorded their testimonies goes from the
first dancer's Ana Botafogo and Cícero Gomes, to Leila Melo, the oldest chambermaid,
who joined the Theater 23 years ago, and the ballerina Irene Orazem, who joined the
theater’s ballet school at the age of 8 and today, 80 years old, is the head of the costume
department. The latter is the oldest employee of the theater, having been part of the staff
for 72 years.
- Being in charge of the Municipal Theater on its 111 anniversary is a joy and an honor.
Even with the challenge imposed by the pandemic, the capacity of artists and technicians
of the Theater to reinvent themselves gives us the conviction that we will get out of this
stronger, mastering new abilities of virtually and digitally reaching our public-, comments
Aldo Mussi Lopes, president of the Municipal Theater of Rio de Janeiro Foundation.

Quiz for children
There is a special edition with recordings of singers who participated in the Theater’s first
lyrical season, in 1910. The Theater’s educational department has put together a quiz for
children, available to the public for free. The “guess who?”, as the game was called, show
the picture of a cameo with great names of the art world (writers, playwrights and
songwriters) for the children to find out who they are.
The 2020 Photography Cup, for professionals and amateurs, was also launched. It is a
specific theme contest that has existed since 2018 and the Municipal Theater was part of
the Photography Cups in previous years. The 2020 edition has two categories: participants
from previous years can submit an old picture, as long as it has not been submitted to
other contests; and the Municipal Theater Memories category, to which they have to send
a picture of the Theater, from their personal archive, taken in a guided tour or a show and
published on social media with the #111anostheatromunicipal (English translation:
#111yearsmunicipaltheather). The best pictures will be exhibited and will be competing for
three prizes.
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Musicians from the Municipal Theater Symphony Orchestra and guests will perform a
show adapted to a Brazilian rhythm that is very Carioca: Samba! There is also another
video that was specially made for this date: the choir singing ‘Jesus, alegria dos homens”
the last part of Bach’s BWV147 Cantata. An exhibit about Antônio Francisco Braga, the
first conductor of the Theater’s Symphony Orchestra, can also be seen.

History
The idea of a national theater with a state-owned artistic company had already existed
since the mid-19th century and was supported by João Caetano (1808-1863), a Brazilian
theater enthusiast, who was also a businessman and actor. The project was solidified by
the end of the century, with the effort of playwright Arthur Azevedo (1855-1908).
In 1903, Mayor Pereira Passos opened a public contest to choose the architectural design.
In March 1904, after the deadline for applications ended, 7 proposals had been submitted.
The top two were tied: the project named Áquilla, the “secret” author of which was
probably engineer Francisco de Oliveira Passos, son of the Mayor, and the Isadora
Project, by French Architect Albert Guilbert, vice-president of the French Architects
Association.

Inaugurated on July 14th, 1909, the Municipal Theater
has undergone 4 big renovations
Pictures: Roberta Canuto
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The result of the contest caused a strong controversy in the City Council, covered by the
major newspapers of that time, over who was the real author of the Áquilla Project, which
was suspected to have been elaborated by the City Hall’s Architecture Department, and
over the alleged favoritism toward Oliveira Passos. The construction of the building started
on January 2nd, 1905, with the placement of the first one of the 1,180 hardwood stakes
over which it sits. On May 20th of the same year, the foundation stone was launched.
Some of the most distinguished and established artists of that time such as Eliseu
Visconti, Rodolfo Amoedo, and the Bernardelli Brothers were invited to participate in the
project of interior design. European artisans were recruited to create the stained glass
windows and mosaics. The construction work started at a fast pace, with 280 workers
working in two turns. In just over a year, it was already possible to visualize the
sumptuousness combined with the elegance and the beauty of the construction of the
future theater.

The Theater was inaugurated by President Nilo Peçanha and Mayor Sousa Aguiar on July
14th, 1909, four and a half years after the beginning of the construction work.
In the years following its inauguration, the Theater would receive opera and dance
companies, most of them from Italy and France. From the 1930s onwards, it established
its own artistic corps: Symphony Orchestra, Choir, and Ballet, which remain, to this day,
responsible for carrying out the official artistic seasons.

The facilities have gone through four big renovations, in the years of 1934, 1975, 1996 and
2008. The first one increased the main room’s capacity for 2.205 seats - currently, it has
2.252 seats. In 1975, modernization and restoration work was carried out and, in the same
year, the Production Technical Center was established. In 1996, the construction of the
annex building, with rehearsal rooms, was started. The renovation that started in 2008 and
ended in 2010 was to restore and modernize it once again.
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Parabéns, Maracanã. Parabéns, Rio
Publicado no site do RCMA em 16/06/2020

Complexo do Maracanã valoriza a região
Foto de Alexandre Macieira / Riotur

Jogadores, torcedores, historiadores, arquitetos e imprensa comemoram com o Rio
Capital Mundial da Arquitetura os 70 anos do templo carioca do futebol, palco de muitas
emoções, silenciado temporariamente pela pandemia.
“O Maracanã é feito de cimento, areia e pedras. Mas pulsa no peito de quem já jogou lá”.
“Feliz daquele que tem história para contar no templo do futebol mundial”. “O Maraca é
um palco vivo para clubes e torcida”. As declarações dos craques Roberto Dinamite e
Zico e do torcedor flamenguista Carlos Alvarenga são a prova de que o Estádio Jornalista
Mário Filho, que hoje completa 70 anos de existência, é pura vibração. Por isto mesmo,
apesar da estrutura arrojada para a época em que foi construído (1950), a obra é
tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) pelo seu valor
etnográfico, que se refere a um bem cultural, simbólico para o povo brasileiro. As
tradições e os sentimentos associados aos bens culturais conferem a sua legitimidade
como patrimônio.
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Atualmente, o estádio passa por um dos momentos mais tristes de sua história. A
pandemia do novo coronavírus calou torcedores e jogadores, fechando o estádio pela
primeira vez mesmo estando apto aos jogos. No mês passado, um hospital de campanha
do governo do estado começou a funcionar na área externa do Maracanã, recebendo
pacientes infectados pela Covid-19. A unidade, que recebe pacientes do SUS infectados,
tem 400 leitos, sendo 160 de UTI.
TOMBAMENTOS FEDERAL E MUNICIPAL
Justamente porque a construção do estádio em si não é tombada, foram possíveis duas
grandes reformas mudando características do projeto: em 2007, quando acabou o espaço
da geral e em 2014, quando as arquibancadas ganharam cobertura, de olho na Copa e na
Olimpíada de 2016.
– O tombamento federal foi lento, começou em 1983 e só terminou no ano 2000
exatamente porque foi difícil reconhecer os atributos de um bem cultural até então
desconhecido dos processos de tombamento: um estádio de futebol. O bem, do ponto de
vista das análises no processo de tombamento, não se relacionava ao livro histórico e
nem ao das belas artes. Viu-se, portanto, a relação cultural, etnográfica, que é o que
realmente dá vida ao templo do futebol. Os dois elementos principais do Maracanã são o
campo e a torcida, onde ocorre a vibração. É o time e a torcida, a camisa 12 do futebol -,
explica Manoel Vieira, superintendente do IPHAN no Rio. Ele acrescenta que o
tombamento, neste caso, preservaria mais o direito do torcedor de se manifestar do que o
formalismo de se preservar a forma da cadeira ou a tipologia da cobertura.
Das duas maiores obras que o Maracanã recebeu, para o Panamericano de 2007 e para
a Copa do Mundo em 2014, a que alterou aspectos essenciais ao tombamento, na opinião
do superintendente, foi a primeira.
– A transformação do estádio para a retirada da geral teve um impacto muito grande, já
que era ali que se puxava o entusiasmo de toda a torcida. A segunda mudança foi
exigência da Fifa. Algumas mudanças no ambiente alteram a atividade -, comenta Vieira.
– Trata-se de um dos mais importantes bens culturais que compõem o nosso patrimônio,
além de ser um dos pontos turísticos mais visitados da Cidade do Rio de Janeiro.
Infelizmente, o atual momento não nos permite celebrar seu aniversário com uma grande
partida de futebol, por exemplo. Mas em breve, com certeza, seu aniversário de 70 anos
será celebrado com toda a alegria que ele merece -, afirma Juliana.

Concursos de arquitetos
A primeira competição do Maracanã foi entre times de arquitetos: um concurso de
projetos vencido pelo time dos profissionais Miguel Feldman, Waldir Ramos, Raphael
Galvão, Oscar Valdetaro, Orlando Azevedo, Pedro Paulo Bernardes Bastos e Antônio
Dias Carneiro. A equipe foi responsável pelo pontapé inicial, a construção do estádio para
os jogos da Copa do Mundo de Futebol de 1950. Foi inaugurado inacabado na primeira
partida, entre Brasil e México.
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É uma das obras tecnicamente mais importantes do Brasil, localizada nos terrenos do
antigo Derby Club, em uma área de 186.638,56 metros quadrados, onde eram realizadas
corridas de cavalos. Durante muito tempo, o Maracanã foi o maior estádio do mundo,
chegando a receber um público recorde de 200 mil pessoas.
A cobertura do novo Maracanã, constituída por 120 membranas gigantes de fibra de vidro
e teflon de alta tecnologia (PTFE) é atualmente uma obra atraente no estádio, assim
como as luzes vistas de longe. Considerada uma das fases mais difíceis na época de
reconstrução do equipamento, em 2013, visando a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016,
a estrutura foi instalada pela empresa brasileira Sepa, que reuniu seleção de craques
especialistas internacionais no assunto, o então Consórcio Maracanã.

Grande reforma para a Copa de 2014
Foto: Marluci Martins

E entre os nomes ilustres que passaram pela arena do futebol carioca está o arquiteto
Daniel Hopf Fernandes, da Fernandes Arquitetos Associados, idealizador da mais recente
reforma. Como não poderia deixar de ser, o Maracanã é destaque no site da empresa,
que foi contemplada com um importante prêmio no segmento: o ‘Architectural Review
Future Project Awards 2013’ – categoria ‘Retrofit’, pela autoria do projeto do Maracanã.
– Passou por um projeto de ‘retrofit’ para a Copa do Mundo FIFA 2014. O conceito
principal do projeto foi a modernização das estruturas, preservando as características
marcantes do estádio que é protegido pelo patrimônio histórico. A fachada foi mantida, o
que fez com que o Maracanã permanecesse praticamente intacto por fora. No seu interior,
uma nova cobertura foi construída e se destaca por não trazer impactos visuais, através
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do sistema de cabos e membranas que permitiu de forma leve vencer os quase 60 metros
de vão -, explica no site da Fernandes Arquitetos Associados.
O projeto incluiu reutilização da água drenada do telhado e um sistema de drenagem,
garantindo economia de 45% da água utilizada na manutenção do campo, novos sistemas
elétricos e hidráulicos, além de painéis fotovoltaicos instalados no telhado que captam
energia solar para aquecer a água de banheiros e vestiários. O projeto ganhou a
Certificação LEED® -“Silver”, de sustentabilidade.

Nova cobertura: 95% da torcida
Com engenharia alemã (da empresa Hightex), materiais franceses e suíços e instalação
realizada por funcionários brasileiros e europeus, o trabalho foi coordenado pelo
engenheiro responsável pela construção, Nelson Fiedler, presidente da Sepa, uma
espécie de técnico do time.
Cabos de aço tensionados e anéis de compressão e tração, são responsáveis pela
estrutura, de peso superior a quatro mil toneladas, que veda sol e chuva, e sustenta
refletores e 80 auto-falantes. A tecnologia é usada em outros grandes palcos do futebol
mundial: Estádio Olímpico de Berlim e Soccer City de Johannesburgo.
A estrutura original em concreto armado foi removida por conta do mau estado de
conservação. Ao todo, a cobertura, esticada sobre uma base metálica, tem 68,40 metros
de vão livre cobrindo cerca de 95% dos assentos – a antiga não passava de 40% -, ao
longo de 47 mil metros quadrados de extensão.

Maracanã iluminado no dia do aniversário
Foto: João Costa
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Sustentabilidade e tecnologia
No ano passado, apostando mais em sustentabilidade, tecnologia e segurança, foram
instaladas mais de 20 mil luminárias, que exigem baixa manutenção, e proporcionam
elevada vida útil à rede elétrica. O sistema tem sinergia com as placas fotovoltaicas no
anel de compressão da arena, camarotes, arquibancada e estacionamento.

Quatrocentas e oitenta projetores LED Color Kinetics, com tecnologia RGB, alto fluxo
luminoso e vida útil de mais de 70 mil horas, foram instalados na cobertura. O projeto
luminotécnico para áreas internas e externas do Maracanã foi concebido pela Mingrone
Iluminação.
A iluminação de LED, colorida e dinâmica, propicia ao estádio milhares de possibilidades
para a criação de decorações. As cores dos times que estão em campo, por exemplo,
podem iluminar as partes internas e externas e até se alternarem ou piscarem, na hora de
um gol.

Casa lotada em eventos históricos
Ao longo de seus 70 anos, o estádio abrigou grandes eventos, como diversos
megashows, recebeu personalidades ilustres, como o Papa João Paulo II, e até outra
Copa do Mundo, a de 2014, além dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.
Madonna, Frank Sinatra, Tina Turner, Backstreet Boys, Kiss, The Police e Rolling Stones,
são alguns dos artistas e grupos que fizeram história no Maracanã, com públicos
superiores a 100 mil pessoas. Entre as apresentações de ídolos internacionais está a de
Paul McCartney, em 1990. Naquele ano, ele entrou para o Guinness Book (livro dos
recordes) pela maior plateia em apresentação solo, reunindo mais de 180 mil fãs no
estádio.

Obras emociona arquitetos
Artigo do Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil no Rio de Janeiro (IABRJ), Igor de Vetyemy, arquiteto e urbanista.
O Estádio do Maracanã é o exemplo perfeito de patrimônio que abriga valores tangíveis e
intangíveis. Além da importância arquitetônica do gigante de concreto, erguido na virada
da década de 40 para a de 50, o Maracanã é palco de parte considerável da memória
coletiva carioca. Um espaço místico que é inaugurado com uma tragédia de proporções
épicas, vive consagrações e momentos de glória tanto para a Seleção Brasileira quanto
para os quatro maiores times do Rio (e outros, como Bangu, América, tantos times do
interior do Estado e de fora dele) e tem a chance de fechar o ano do seu 70º aniversário
com a maior torcida da cidade (e do país) conquistando uma Libertadores em casa.
O que acontece no Maracanã transforma a cidade e ecoa no país e no mundo. E vale
destacar que é um equipamento resiliente, que resistiu às mudanças demandadas pelos
tempos e soube tirar de seus principais dramas algo positivo. Não só em campo, mas em
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sua estrutura também, como a polêmica, mas necessária derrubada da marquise original,
comprometida estruturalmente, que deu lugar a uma cobertura contemporânea mais leve,
em uma tenso-estrutura branca, que passou a ser mais eficiente (cobrindo toda a
arquibancada) e a abrigar calorosamente qualquer um dos 4 times que mandavam seus
jogos no estádio naquele momento, através de luzes que lavam a nova cobertura com as
cores do time mandante em cada jogo.
Um gigante alinhado com uma sociedade dinâmica, que sabe se reinventar e neste
momento precisa inclusive acompanhar as preocupações sociais e botar em prática o já
anunciado retorno da geral, para recuperar parte importante do seu encanto, como lugar
de encontro de todo o tecido social diverso que compõe essa cidade e a torna tão
especial.

Jogador de Maracanã

Zico no Jogo das Estrelas realizado no ano passado
Foto: Imagem cedida pelo entrevistado

O maior artilheiro da história do Maracanã, com 334 gols no estádio não demora a gravar
o vídeo pedido pelo Rio Capital Mundial da Arquitetura para falar do palco principal de sua
carreira, o que lhe enche de orgulho. Conta desde a fase em que frequentava o estádio
como torcedor até os áureos tempos em que levou a maior torcida brasileira ao delírio.
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– Eu estava presente no dia de maior público da história: o Fla x Flu de 1963. Estava
presente também vendo o milésimo gol de Pelé. Pisei no Maracanã com 13, 14 anos.
Nunca podia imaginar que teria uma história ali dentro. Tirava o calçado e encostava o pé
na grama -, lembra Zico, um ídolo dos gramados.
O Galinho de Quintino lembra que foi chamado de ‘jogador de Maracanã’, como se fosse
desprestígio. E ele considera isso até hoje o máximo.
– No Jogo das Estrelas no ano passado, o goleiro francês pediu para ser convidado só
porque queria jogar no Maracanã. É o maior templo do futebol mundial -, exalta Zico.
Ele encerra o vídeo agradecendo a Deus por ter esta história linda com o Maracanã

Garoto Dinamite
Ao estrear no time profissional no Maracanã em 1971, um garoto de 17 anos estava
iniciando sua história e ganhando um apelido que marcaria para sempre a sua carreira. A
manchete do Jornal dos Sports se referia ao belo gol marcado por ele, com chute forte de
fora da área, contra o Inter de Porto Alegre, dando a vitória ao Vasco: ‘Garoto Dinamite
explode no Maracanã’.
A partir daí não se soube mais o sobrenome de Roberto, o Dinamite, que só virou titular
do time três anos depois, como artilheiro do Vasco, pela primeira vez campeão do
Campeonato Brasileiro. O craque, que encerrou a carreira em 1992 como artilheiro dos
Brasileirões, conta com emoção de menino o que vivenciou no estádio.

Quadro de belas lembranças na casa de Roberto Dinamite
Foto: Imagem cedida por Roberto Dinamite
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– É um símbolo muito forte. Me proporcionou vestir a camisa do Vasco e da Seleção. Eu
cumpria um ritual ao chegar e ver muita gente, ir ao vestiário, trocar a roupa, fazer
aquecimento, ver a torcida. Até aí, meu coração estava a 110 batimentos por minuto. Só
depois que saía do túnel e tinha contato com a torcida voltava ao normal. Era realmente a
minha casa -, vibra ao contar.
Foi no Maracanã que Roberto Dinamite fez amigos no campo e na torcida. Adversários
que têm lugar fixo em seu coração. Torcedores como Conceição, uma moça que ele via
sempre na geral quando entrava no túnel no fim do jogo.
– Um dia ela apareceu com bolo de aniversário para mim no Vasco. Sabia tudo sobre mim
e é amiga da minha família até hoje -, diz com orgulho.

Tem gol de quem?
“Hoje tem gol do Gabigol!” A frase, seja escrita em faixas caprichadas ou improvisada em
simples pedaços de papelões, e exaltada em ritmo funk pela maior torcida do Brasil, virou
febre no Maracanã. E na maioria dos gols, o protagonista dos dizeres, o ídolo Gabriel
Barbosa, de 23 anos, atacante do Flamengo, faz questão de apanhar o “recado para os
adversários” das mãos de um dos rubro-negros na arquibancada, para sair ostentando, de
forma irreverente, nas comemorações no gramado. O gesto passou a ser um verdadeiro
ritual para o craque, hoje consagrado como maior artilheiro do novo Maracanã, com 35
bolas na rede – 32 com a camisa vermelha e preta e três jogando pelo Santos. O segundo
é Fred, com 30. Em entrevista ao Rio Capital Mundial da Arquitetura, o xodó da equipe da
Gávea fala da emoção de jogar no Estádio Mário Filho.

Gabigol: ‘Hoje, fazendo parte de sua história é de arrepiar’
Foto: André Mourão
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– Sempre tive o sonho de jogar no Maracanã. De ver o estádio lotado, torcida gritando os
90 minutos… Hoje, fazendo parte de sua história é de arrepiar – afirma o atacante.
Ele testemunha que a arquitetura do novo Maracanã contribui para aumentar a emoção
de jogadores e torcedores.
– O barulho que a Nação faz lá em nossos jogos é algo extraordinário. O som transforma
aquilo em um verdadeiro caldeirão. O Maracanã tem uma estrutura muito legal, desde a
contemplação da chegada, os acessos, o vestiário… me sinto em casa lá -, resume o
atleta.

Torcedores
Carlos Alvarenga: no Maraca desde criancinha
Nas arquibancadas ele é rei. Desde de pequeno, percorre todas as áreas do Maracanã
em busca de sua quase maior emoção. Na adolescência, a vibração do flamenguista pela
partida que assistiria no domingo começava na sexta-feira, com preparativos de uma
festa. E na segunda, chegava rouco na escola.
– O Maraca é a minha casa também. Só de avistar de longe o palácio do futebol, já me dá
alegria. Já acelera o meu coração. Não tenho como descrever o que sinto ao entrar. A
emoção fervilha -, diz o amante do futebol.

Gilvan Olinto: pulsa com seus torcedores
“A primeira recordação que tenho do Maracanã é de entrar ainda criança ao lado do meu
pai, e me encantar com sua grandiosidade. É um templo onde os sentimentos afloram em
sua plenitude. Une o Rio de Janeiro em discussões, histórias e resenhas calorosas de
torcedores. O Maracanã tem vida, tem voz e pulsa com seus torcedores, é mais que um
gigante de concreto, faz parte da vida dos brasileiros”.

Jane Costa: templo iluminado
“Não sei se Deus criou a luz do entardecer para dar graça ao Maracanã ou se o arquiteto
criou o Maracanã para valorizar a iluminação divina. Mas um dos cenários mais belos que
já vi foi a luz reluzente do fim da tarde de um domingo na estrela solitária no peito de cada
jogador em campo. Não curto muito futebol. Mas ninguém deve deixar de sentir a energia
deste estádio”.

242

Jornalistas esportivos falam sobre o estádio
Alaíde Pires levou um pedacinho do Maracanã para a casa
“Domingo, eu vou ao Maracanã. Vou torcer pro time que eu sou fã”… Se fosse escolher
algumas músicas como trilha sonora da minha vida, essa com certeza estaria no top 3.
Domingo era dia de Maracanã ainda na minha adolescência, quando deixava todos os
amigos na praia do Leme e encarava o 472 lotado, de volta pra casa, onde chegava,
tomava banho, engolia a macarronada da mãe e partia pro estádio, com ou sem
companhia. Ia ver o Vascão, paixão de infância. O Maraca era nosso, apesar do que dizia
a torcida rival, com quem travamos grandes batalhas. Me lembro de todas elas,
guardadas com capricho adolescente no meu baú de memórias.
Mas a lembrança mais valiosa aconteceu contra quem a torcida vascaína mantém
amizade histórica: o Palmeiras. O ano era 1997 e a partida valia título brasileiro. O
empate daria o tri ao time do Rio. O técnico era Antônio Lopes, que comandava o
esquadrão vascaíno com mão de ferro. Nossa dupla de ataque era Edmundo-Evair.
Nossa defesa, Mauro Galvão- Odvan. No gol, Carlos Germano, nossa muralha. Dois
empates em 0 a 0, lá e cá, nos garantiram o título. Estava escalada para cobrir o vestiário,
mas todos os repórteres acabaram invadindo o gramado, começando lá mesmo a
entrevistar os campeões. Enquanto cercávamos Edmundo, me abaixei discretamente e
peguei um punhado do gramado do Maracanã, que plantei, mais tarde, na minha casa de
praia, em Maricá. Até hoje olho para aquele cantinho e lembro daquele título inesquecível
e do pedacinho de Maracanã que durante anos fez parte da minha casa”.

Marluci Martins: Papai Noel, prova e futebol
O Maracanã é como uma máquina do tempo que me faz visitar a ansiedade da menina
que, sem piscar, acompanhava a aterrissagem do helicóptero com o mais querido
tripulante, Papai Noel. Foi escola onde fiz prova para algum concurso no passado. Foi
cenário da minha adoração pelo futebol, onde vi alguns dos maiores, sofri e sorri. Para ser
precisa, sofri demais com o gol do Pet que Helton não evitou. E sorri com o show de
Romário, drible de corpo no goleiro Siboldi, golaço, e, assim, fomos a mais uma Copa. O
Maraca é um álbum de retratos na minha vida, um marco, um pedaço de mim.
Fernando Farias, amor eterno
Jamais esquecerei o túnel de acesso à arquibancada. Lembro como se fosse hoje a
subida pela primeira vez daquela rampa estreita que desembocava no anel gigante,
quase sempre lotado. O barulho da torcida, a expectativa, as bandeiras, a entrada dos
times em campo, tudo era muito especial e emocionante. Relação de amor eterno!

Exposição virtual em 3D marca aniversário
Sem jogos por conta da pandemia da Covid-19, o Maracanã ganhou nesta terça-feira,
para marcar a data de aniversário, uma exposição virtual, através de uma plataforma 3 D.
O objetivo, claro, é amenizar a saudade do torcedor em quarentena. A iniciativa, do e
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Museu do Esporte, faz os internautas viajarem no tempo sem sair de suas residências. O
patrocínio do projeto é da Enel Distribuição Rio, em conjunto com a Secretaria de Esporte,
Lazer e Juventude do Rio, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, do Governo Estadual.
De acordo com a administração do Museu do Esporte, os interessados em conhecer ou
lembrar o vasto legado do Estádio Jornalista Mário Filho em um formato inovador e
colaborativo, devem acessar o link emuseudoesporte.com.br. Aí é só vibrar e se
emocionar com as histórias fantásticas do Maraca.
Toda a navegação em 3D alia a tradição de um museu físico às inovações da tecnologia.
Nesta exposição, o visitante se encanta com imagens da construção do Maracanã; revive
a derrota do Brasil na final da Copa de 50; festeja as classificações para os Mundiais de
70 e 94; se emociona com o milésimo gol de Pelé; revê a genialidade de Garrincha; e
relembra o brilho das Olimpíadas de 2016.
Ainda na exposição, as trajetórias marcantes dos clubes brasileiros, sobretudo dos
cariocas Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, no Maracanã. A exposição transporta
também os internautas para os grandes shows musicais de astros nacionais e
estrangeiros, como Frank Sinatra, Roberto Carlos, Tina Turner, Paul McCartney, entre
outros.
A curadoria da exposição é da Suderj, com os professores Lamartine da Costa (Uerj),
Silvio Telles (Uerj e UFRJ), Rodrigo Vilela e Caio Serpa, os dois últimos, alunos do
Programa de Pós Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da Uerj.
NÚMEROS
1950 – Ano de inauguração, para sediar a Copa do Mundo.
1º gol – Marcado por Didi, no dia 17 de junho de 1950, em um jogo entre as seleções de
São Paulo e Rio.
334 – Número de gols de Zico no Maracanã, maior artilheiro do Maracanã, em 434 jogos
lá.
35 – Número de gols de Gabigol, o maior artilheiro do novo Maracanã.
2 – Finais de Copa do Mundo (1950: Brasil 1 x 2 Uruguai) e (2014: Alemanha 1 x 0
Argentina).
1969 – Em 19 de novembro Pelé fez seu milésimo gol, de pênalti, contra o Vasco.
28 – Número de gols marcado por Pelé, maior artilheiro com a camisa da Seleção no
estádio.
1980 – Em 26 de janeiro, Frank Sinatra reuniu 175 mil pessoas.
2 – Número de vezes que o Papa João Paulo II celebrou missa no estádio (Em 1980 e
1997).
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1990 – Paul McCartney entrou para o Guinness Book com o maior público da história,
estimado em 184 mil fãs.
2013 – inauguração do novo Maracanã (27 de abril).
200 mil – Número de torcedores na época da inauguração.
78.838 – Número de torcedores que cabem no novo Maracanã.
R$ 1,05 bilhão – Valor aproximado da reforma.

SAIBA MAIS
– As obras do Maracanã tiveram início em 1948.
– Duraram dois anos e custaram Cr$ 250 milhões (cruzeiros).
– Construído basicamente em concreto armado, a execução as obras foi um desafio para
a época. Por conta da dificuldade de concretagem, um grande número de acidentes de
trabalho foi registrado.
– A arquitetura do estádio apresentava estrutura oval com capacidade para receber cerca
de 200 mil pessoas, o maior público em estádios no mundo.
– O estádio tinha 32 metros de altura e seus eixos eram de 317 metros e 279 metros.
– O estádio foi inaugurado inacabado. O primeiro jogo da Seleção no estádio foi contra o
México. Durante as partidas da Copa do Mundo de 1950, ainda havia andaimes e pilhas
de tijolos.
– Somente em 1965 as obras foram totalmente concluídas.
– Ainda bem que a maior parte da história do Maracanã é de alegria, que bota para
escanteio tristezas que, no fundo, porém, nunca vão se apagar de vez da memória dos
brasileiros. Como o gol de Ghiggia, o segundo do Uruguai na vitória por 2 a 1 na decisão
da Copa de 50.
Há quase 28 anos, uma tragédia real e obviamente maior, tirou a vida de três pessoas,
ferindo outras 82. Flamengo e Botafogo se preparavam para entrar em campo para a final
do Brasileirão de 1992, no dia 19 de julho, quando uma das grades de proteção da
arquibancada destinada a rubro-negros desabou, em consequência de um tumulto que
teria começado com uma briga entre os torcedores. Faltavam menos de 30 minutos para
o início da segunda e última partida do campeonato, quando as grades das
arquibancadas, com sinais de desgaste e má conservação, não suportaram a pressão e
cederam. As vítimas despencaram de uma altura de cinco metros sobre outras pessoas
do anel inferior, junto com pedaços de concretos e grades. Foi o acidente mais grave da
história do estádio, que naquele dia tinha pelo menos 150 mil torcedores. O Flamengo
acabou sendo campeão (3 a 0), mas de forma amarga naquele ano.
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Fontes: IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Ministério do Turismo),
Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH) e site engenharia360.com.
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Congratulations Maracanã, congratulations Rio
Published on the RCMA website on 16/06/2020

Maracanã Complex values the region
Photo of Alexandre Macieira / Riotur

Players, fans, historians, architects, and the press celebrate along with Rio World Capital
of Architecture the 70th anniversary of Rio de Janeiro’s soccer temple, a stage of many
emotions, temporarily silenced by the pandemic. Photo by ALEXANDRE MACIEIRA
shows how the complex values the region
“Maracanã is made out of cement, sand, and stones. But it pulsates in the chest of those
who have played there”. “Happy is the one who has a story to tell about the world’s soccer
temple”. “Maraca is a living stage for clubs and fans”. The statements of the soccer stars
such as Roberto Dinamite and Zico and Flamengo's fan Carlos Alvarenga are proof that
the Jornalista Mário Filho Stadium, which today celebrates 70 years of existence, is pure
vibration. For this very reason, despite the bold structure for the time when it was built
(1950), the work is listed by the National Historical and Artistic Heritage Institute (IPHAN)
for its ethnographic value, which refers to a cultural asset, symbolic for the Brazilian
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people. The traditions and feelings associated with cultural goods grant its legitimacy as a
heritage.
Currently, the stadium is going through one of the saddest moments in its history. The
pandemic of the new coronavirus silenced fans and players, closing the stadium for the
first time even though it was capable of receiving games. Last month, a state government
field hospital started operating outside Maracanã, receiving patients infected with Covid19. The unit, which receives infected patients from Unique Health System, in Portuguese
Sistema Único de Saúde - SUS, has 400 beds, 160 of which are ICU beds.
Federal and municipal declaration of heritage - The federal declaration of heritage was
slowly started in 1983 and only ended in 2000, exactly because it was difficult to
recognize the historical importance, or as a piece of fine art. The cultural association was
considered, which really gives life to the soccer temple. The two main elements are the
field and the crowd, where the vibration occurs. They are the team and the fans, the
number 12 of the football shirts -, explains Manoel Vieira, superintendent of IPHAN in Rio.
He adds that the declaration of heritage, in this case, seeks to preserve the fans' right to
manifest themselves and not the formalism of changing chairs and putting cover.
Precisely because the construction of the stadium itself is not listed as heritage, two major
reforms were possible, changing the characteristics of the project: in 2007, when the
popular prices tickets zone was closed and in 2014, when the bleachers gained coverage,
with an eye on the World Cup and the 2016 Olympics .
- The transformation of the stadium for the popular prices zone removal had a very big
impact, since it was from there that the enthusiasm of all the fans came. The second
change was required by FIFA. When the environment changes, activity changes. The
spatial concept of the stadium was changed -, comments Vieira.
The importance of Maracanã as a cultural heritage for the City of Rio de Janeiro is also
recognized by the Rio Patrimony of Humanity Institute (IRPH). The stadium and the
complex that composes it (Gymnasium Gilberto Cardoso, known as Maracanãzinho;
Athletics Track Célio de Barros, Júlio deLamare Water Park and Municipal School
Friedenreich) were listed in 2002. The landscaping of its parking lot, designed by the
world-renowned Roberto Burle Marx, was listed in 2009.
For the architect and historian Juliana Oakim, responsible for IRPH's
registration and research sub management, Maracanã is of immeasurable
sporting and cultural value.
- It is one of the most important cultural assets that build our heritage, in addition to being
one of the most visited tourist spots in the City of Rio de Janeiro. Unfortunately, the
current moment, does not allow us to celebrate its anniversary with a great football match,
for example. But soon, for sure, its 70th birthday will be celebrated with all the joy it
deserves -, says Juliana.
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Architects competition The first Maracanã competition was held between teams of
architects: a design competition won by the team of the professionals Miguel Feldman,
Waldir Ramos, Raphael Galvão, Oscar Valdetaro, Orlando Azevedo, Pedro Paulo
Bernardes Bastos and Antônio Dias Carneiro. The team was responsible for the
kickoff, the construction of the stadium for the 1950 FIFA World Cup. It was opened
unfinished for the first match between Brazil and Mexico.
It is one of the most technically important works in Brazil, located on the grounds of the
old Derby Club, in an area of 186,638.56 square meters, where horse races were held.
For a long time, Maracanã was the largest stadium in the world, reaching a record
audience of 200 thousand people.
The roof of the new Maracanã, made out of 120 giant fiberglass and high-tech teflon
(PTFE) membranes, is currently an attractive work in the stadium, as well as the lights
seen from afar. Considered one of the most difficult phases at the time of equipment
reconstruction, in 2013, aiming at the 2014 World Cup and the 2016 Olympics, the
structure was installed by the Brazilian company Sepa, which brought together a
selection of international experts specialized in the subject, what was then called
Consortium Maracanã.

Grande reforma para a Copa de 2014
Foto: Marluci Martins

Among the illustrious names who passed through the Rio de Janeiro soccer arena is
the architect Daniel Hopf Fernandes, from Fernandes Associated Architects, creator of
the most recent renovation. As one would expect, Maracanã is featured on the
company's website, which was awarded an important price in the segment: the
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'Architectural Review Future Project Awards 2013' - 'Retrofit' category, for the design of
Maracanã project.
- Maracanã went through a 'retrofit' project for the 2014 FIFA World Cup.The main
concept of the project was the modernization of the structures, preserving the striking
characteristics of the stadium that is protected by historical heritage. The facade was
maintained, which meant that the Maracanã remained practically intact on the outside.
Inside, a new roof was built and stands out for not bringing visual impacts, through the
system of cables and membranes that allowed to lightly overcome the almost 60 meters
span -, explains the website of Fernandes Associated Architects.
The project included reuse of water drained from the roof and a drainage system,
ensuring savings of 45% of the water used in maintaining the field, new electrical and
hydraulic systems, in addition to photovoltaic panels installed on the roof that capture
solar energy to heat the water from bathrooms and changing rooms. The project won the
LEED® Certification - “Silver”, for sustainability.
With German engineering (from the company Hightex), French and Swiss materials and
installation carried out by Brazilian and European employees, the work was coordinated
by the engineer responsible for the construction, Nelson Fiedler, president of Sepa, a
kind of coach for the team.
Tensioned steel cables, compression and traction rings are responsible for the
structure, weighing more than four thousand tons, which seals out sun and rain, and
supports reflectors and 80 speakers. The technology is used on other major soccer
stages: Olympic Stadium in Berlin and Soccer City in Johannesburg.
The original reinforced concrete structure was
removed due to the poor condition. Altogether,
the roof, stretched on a metallic base, has
68.40 meters of free span covering about 95%
of the seats - the former was no more than
40% - over 47 thousand square meters in
length.
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Maracanã illuminated on its anniversary
Photo: João Costa

Sustainability and technology Last year, with the intention of investing more in
sustainability, technology and safety, more than 20 thousand luminaires have been
installed, which require low maintenance, and provide a long service life to the power grid.
The system has synergy with the photovoltaic plates in the arena's compression ring,
boxes, bleachers and parking.
Four hundred and eighty Color Kinetics LED projectors, with RGB technology, high
luminous flux and a service life of more than 70 thousand hours, were installed on the roof.
The lighting project for internal and external areas of Maracanã was designed by Mingrone
Iluminação.
LED lighting, colorful and dynamic, provides the stadium with thousands of possibilities for
creating decorations. The colors of the teams that are on the field, for example, can
illuminate the internal and external areas and even alternate or blink, at the time of a goal.
Full house at different events - Throughout its 70 years, the stadium hosted major
events, such as diverse mega concerts, received distinguished personalities, as Pope
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John Paul II, and even another World Cup, in 2014, in addition to the Olympic and
Paralympic Games 2016.
Madonna, Frank Sinatra, Tina Turner, Backstreet Boys, Kiss, The Police and Rolling
Stones, are some of the artists and groups that made history in Maracanã, with audiences
over 100 thousand people. Among the international idol presentations is the one of Paul
McCartney, in 1990. That year, he entered to the Guinness Book (book of records) for the
largest audience in solo performance, gathering more than 180 thousand fans at the
stadium.

A work that touches architects
Article by the President of the Institute of Architects of Brazil in Rio de Janeiro
(IAB-RJ), Igor de Vetyemy, architect and urban planner.
The Maracanã Stadium is the perfect example of heritage that houses tangible and
intangible values. In addition to the architectural importance of the concrete giant, built at
the turn of the 1940s to the 1950s, Maracanã is the stage for a considerable part of the
collective memory of Rio. A mystical space that opens with a tragedy of epic proportions,
it lives consecrations and moments of glory both for the Brazilian team and for the four
biggest teams in Rio (and others, such as Bangu, America, so many teams from the
interior of the State and from outside and has the chance to close the year of its 70th
anniversary with the biggest crowd in the city (and the country) winning a Libertadores
Cup at home. What happens in Maracanã transforms the city and echoes in the country
and in the world. It is also worth mentioning that Maracanã is a resilient equipment, which
resisted the changes demanded by the times and knew how to take something positive
out of its main dramas. Not only in the field, but also in its structure, such as the
controversial, but necessary, overturning of the original marquee, structurally
compromised, which gave way to a lighter contemporary coverage, in a white tensestructure, which became more efficient (covering the grandstand) and warmly house any
of the 4 teams that sent their games to the stadium at that time, through lights that wash
the new cover with the colors of the home team in each game. A giant aligned with a
dynamic society, which knows how to reinvent itself and at this moment needs to even
follow social concerns and put into practice the already announced return of the popular
price zone, to recover an important part of its charm, as a meeting place for all the diverse
social fabric that composes this city and makes it so special.
Stage of many stories When debuting in the professional team at Maracanã in 1971, a
17 year old boy was starting his story and earning a nickname that would forever mark
his career. The headline of Sports Jornal referred to the beautiful goal scored by him, with
a strong kick from outside the area, against Inter, from Porto Alegre, giving Vasco the
victory: 'Dynamite Boy explodes in Maracanã'.
From then on, nobody knew Roberto's real surname. The Dynamite only reached the
status of first-string player three years later, becoming Vasco's top scorer and leading
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the team to the victory of the Brazilian Championship for the first time. The ace, who
ended his career in 1992 as a top scorer for the Brazilian Championship tells what he
experienced at the stadium, with the emotion of a boy:
- It's a very strong symbol. It allowed me to wear the shirt of Vasco and the national
team. I performed a ritual when I arrived and saw a lot of people, going to the locker
room, changing clothes, getting warm, watching the crowd. So far, my heart was at 110
beats per minute. Only after I left the tunnel and had contact with the crowd I returned
to normal. It was really my home - he vibrates when telling the memory.
It was at Maracanã that Roberto Dinamite, in English the dinamite means dynamite, made
friends on the field and in the crowd. Opponents who have a fixed place in their hearts.
Supporters like Conceição, a girl he always saw at popular prices zone when he entered
the tunnel at the end of the game.
- One day she showed up with a birthday cake for me at Vasco. She knew everything
about me and is a friend of my family to this day - he says proudly.

Maracanã player

Zico at the Game of Stars held last year
Photo provided by the interviewee

The greatest scorer in the history of Maracanã, with 334 goals in the stadium, didn't take
long to record the video requested by Rio World Capital of Architecture to talk about the
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main stage of his career, which fills him with pride. He talked about the phase when he
frequented the stadium as a fan until the golden times when he took the biggest Brazilian
fans to ecstasy.
- I was there at the day when the stadium received its largest audience in history: the
game between Flamengo x Fluminense, known as “Fla X Flu”, in 1963. I was also in
Maracanã watching Pelé's thousandth goal. I stepped on the stadium when I was 13, 14
years old. I could never imagine that there would be a story inside. He took off his shoes
and put his foot on the grass -, recalls Zico, an idol of the pitch. The “Galinho de Quintino”,
Zico´s nickname, recalls that he was called a 'Maracanã player', as if it were discredit.
However, he still considers this to be a good complement.
- During last year’s game of the stars, a French goalkeeper asked to be invited just
because he wanted to play at Maracanã. It is the largest soccer temple of the world -,
praises Zico.

Dynamite Boy
When debuting on the professional team at Maracanã in 1971, a 17-year-old boy was
starting his story and earning a nickname that would forever mark his career. The headline
of Jornal dos Sports referred to the beautiful goal scored by him, with a strong shot from
outside the area, against Inter de Porto Alegre, giving Vasco the victory: 'Garoto Dinamite
explodes in Maracanã'.
From then on, Roberto's surname Dinamite was no longer known, who only became the
team's starter three years later, as Vasco's top scorer, for the first time champion of the
Brazilian Championship. The star, who ended his career in 1992 as a top scorer for the
Brasileirões, has a boyish feeling about what he experienced at the stadium.

Picture of beautiful memories at Roberto Dinamite's house
Photo provided by the interviewee
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Who has scored this goal?

Gabigol: 'Today, being part of its history is exciting'
Photo by André Mourão

Today Gabigol will score!" The phrase, whether written on neat banners or improvised on
simple pieces of cardboards, and exalted in a funk rhythm by the biggest crowd in Brazil,
became a fever in Maracanã. In most cases, after scoring, the protagonist of the banners,
the idol Gabriel Barbosa, 23 years old, Flamengo’s striker, insists on taking the "message
to the opponents" from the hands of one of the fans in the bleachers, to show off,
irreverently, in the celebrations on the lawn. The gesture became a true ritual for the ace,
now consecrated as the top scorer of the new Maracanã, with 35 goals, 32 with the red
and black shirt of Flamengo and three playing for Santos Soccer Club. In the second
position is the now Fluminense’s player, Fred, aged 30. In an interview with Rio World
Capital of Architecture, the golden boy of Gávea’s team (Neighborhood where Flamengo
headquarters is located), Gabriel Barbosa, talks about the emotion of playing at the Mário
Filho Stadium.
- I always had the dream of playing at Maracanã. To see the stadium packed, the crowd
screaming for 90 minutes... Today, being part of its history chills me out - says the
attacker.
He testifies that the architecture of the new Maracanã contributes to increase the
emotion of players and fans.
- The sound that the Nation (a nickname for Flamengo’s crown) makes during our games
is something extraordinary. The sound turns it into a real cauldron. Maracanã has a very
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nice structure, from the contemplation of the arrival, the accesses, the dressing room... I
feel at home there -, sums up the athlete.
Sports journalists talk about the stadium
Alaíde Pires took home a piece of Maracanã “Domingo, eu vou ao Maracanã. Vou
torcer pro time que eu sou fã (Sunday, I'm going to Maracanã. I'll cheer for the team that I
support)”... If I had to choose some songs as the soundtrack of my life, this would
definitely be in the top 3. Sunday was still the Maracanã day in my teens, when I left all my
friends on Leme beach and faced the crowded bus 472 back home, where I arrived,
showered, swallowed my mother's pasta and left for the stadium, with or without company.
I was going to see Vascão (nickname for Vasco), a childhood passion. Maraca (nickname
for Maracanã) was ours, despite what the rival fans said, with whom we had great battles.
I remember all of them, kept with adolescent whim in my chest of memories. However, the
most valuable memory happened against whom the Vasco fans maintain historical
friendship: Palmeiras (a soccer team from São Paulo). The year was 1997 and the match
was worth the Brazilian title. The tie would give third consecutive championship to Rio’s
team. The coach was Antônio Lopes, who commanded the Vasco squad with an iron
hand. Our attacking duo was formed by Edmundo and Evair. Our defense by Mauro
Galvão and Odvan. In the goal, Carlos Germano, our wall. Two 0-0 draws, here and there,
guaranteed us the title. I was scheduled to cover the locker room, but all the reporters
ended up invading the lawn, starting right there to interview the champions. While we
surrounded Edmundo, I bent down discreetly and took a handful of Maracanã's lawn,
which I later planted at my beach house in Maricá. Even today, I look at that little corner
and remember that unforgettable title and the little piece of Maracanã that for years was
part of my house ”.
Fernando Farias, eternal love I will never forget the tunnel to access the bleachers. I
remember as if it was today the first climb of that narrow ramp that ended in the giant
ring, almost always crowded. The sound of the fans, the expectation, the flags, the entry
of the teams on the field, everything was very special and exciting. An eternal love
relationship!

Fans
Carlos Alvarenga: going to Maracanã since he was a child. In the bleachers he is
king. Since he was a child, he travels through the zones of Maracanã in search of one of
his greatest emotions. During his adolescence, the vibration of the Flamengos’ fan for the
match he would watch on Sunday started on Friday, with preparations for a party. And on
Monday, he arrived hoarse at school.
- Maraca is my home too. Just seeing the football palace from afar gives me joy. My heart
start to beat. I can't describe what I feel when I enter the stadium. It is a bustling of
emotions - says the football lover.
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Gilvan Olinto: pulsates with his fans “The first memory I have of Maracanã is entering
the stadium, when I was a child, beside my father and being enchanted by its greatness.
It is a temple where feelings emerge to their fullest. It unites Rio de Janeiro in debates,
stories and warmful get togethers between the fans. Maracanã has life, has a voice and
pulsates with its fans, it is more than a concrete giant, it is part of the life of Brazilians”.
VIRTUAL EXHIBITION IN 3D HIGHLIGHTS ANNIVERSARY Not holding games due
to the Covid-19 pandemic, Maracanã received this Tuesday, highlighting the
anniversary date, a virtual exhibition, through a 3D platform. The objective, of course, is
to mitigate the longing for the quarantined fans. The initiative, from Sport Museum,
allows internet users to travel in time without leaving their homes. The project is
sponsored by Enel Distribuição Rio, in partnership with the Secretariat of Sport, Leisure
and Youth of Rio de Janeiro State, through the Sports Incentive Law of the State
Government.
According to the administration of the Sport Museum, those interested in knowing or
remembering the vast legacy of the Journalist Mário Filho Stadium in an innovative and
collaborative format should access the link emuseudoesporte.com.br. And then, just
vibrate and be moved by the fantastic stories of Maracanã.
All 3D navigation combines the tradition of a physical museum with the innovations of
technology. In this exhibition, the visitor can be enchanted by the images of the
construction of Maracanã; revives Brazil's defeat in the 1950 World Cup final; celebrates
the rankings for the 70 and 94’s World Cup; be moved by Pelé's thousandth goal;
reviews Garrincha's geniality; and recalls the sparkle of the 2016 Olympics.
In addition, exhibition shows the striking trajectories of Brazilian clubs in Maracanã,
especially the ones from Rio de Janeiro (Vasco, Botafogo, Fluminense and Flamengo).
The exhibition also transports Internet users to the great musical shows of national and
foreign stars, such as Frank Sinatra, Roberto Carlos, Tina Turner, Paul McCartney, among
others.
The exhibition is curated by Suderj, with professors Lamartine da Costa (Uerj), Silvio
Telles (Uerj and UFRJ), Rodrigo Vilela and Caio Serpa, the last two, students of the
Postgraduate Program in Exercise Sciences and Sport at Uerj.

Numbers:
- 1950 - Year of the inauguration, to be the host of the FIFA World Cup.
- The 1st goal was scored by Didi, on June 17, 1950, in a game between teams from
São Paulo and Rio.
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- 333 - Number of goals by Zico in Maracanã, Maracanã's top scorer, in 434 games
there.
- 33 - Number of goals scored by Gabigol, the top scorer in the new Maracanã.- 2 World Cup Finals (1950: Brazil 1 x 2 Uruguay) and (2014: Germany 1 x 0 Argentina).
- 1969 - On November 19th, Pelé scored his thousandth goal, from a penalty, against
Vasco.
- 28 - Number of goals scored by Pelé, the top scorer player with the national team's
jersey at the stadium.

-

1980

-

On

January

26,

Frank

Sinatra

gathered

175

thousand

people.

- 2 - Number of times Pope John Paul II celebrated a mass at the stadium (In 1980 and
1997).
- 1990 - Paul McCartney entered into the Guinness Book with the largest audience in
history, estimated at 184,000 fans.

- 2013 - inauguration of the new Maracanã (April 27).

- 200 thousand - Number of fans at the time of the inauguration.

- 78,838 - Number of fans that fit in the new Maracanã.

- R$ 1.05 billion - Approximate cost of the renovation.

Learn more:

- The Maracanã construction works started in 1948.
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- The construction lasted two years and costed Cr$ 250 million (cruzeiros). - Built basically
in reinforced concrete, the execution of the works was a challenge for the time. Due to the
difficulty of concreting, a large number of accidents at construction were registered.
- The architecture of the stadium was an oval structure with a capacity to receive about
200 thousand people, the largest audience in stadiums in the world.
- The stadium height 32 meters and its axes heighted 317 meters and 279 meters.
- The stadium was opened unfinished. The national team's first game at the stadium was
against Mexico. During the 1950 World Cup matches, there were still scaffolding and piles
of bricks.
- Only in 1965 the construction works were fully completed.
- Thankfully, most part of Maracanã’s history made up of joys, laying off the field the
sadness that will never fully fade from the memory of Brazilians. Among those memories
are the Ghiggia's goal, that sealed victory of Uruguay of 2 X 1 in the final match of 1950’s
FIFA World Cup between Uruguay and Brazil. Another hard defeat suffered by Brazil's
National Team was the one in the 2014 FIFA World Cup, when Brazil lost from 7X1 to
Germany. It was the biggest thrashed in a semifinal in history and also the biggest stumble
of a host team in the 21 World Cups ever held.
Sources: IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. |
Rio Heritage of Humanity Institute (IRPH) and engineering360.com
website

259

Com arquitetura exuberante, Fiocruz faz 120 anos
enfrentando o maior desafio do século 21
Publicado no site do RCMA em 25/05/2020

Foto: Divulgação

Criada com o objetivo de combater epidemias como a peste bubônica, febre amarela e
varíola, que ameaçavam a então capital da República, o Rio de Janeiro, a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) completou 120 anos de existência nesta segunda-feira (25/05). A
data é celebrada diante do maior desafio sanitário, econômico, social e humanitário do
século 21: a pandemia da Covid-19. A instituição tem motivos, no entanto, para celebrar a
data, pois ostenta até hoje a linha de frente no enfrentamento a doenças. Além disso,
desenvolve projetos na área de vacinas; lançou livro sobre modernidade na arquitetura
hospitalar; e acaba de inaugurar o Centro Hospitalar para a Pandemia Covid-19, com 195
leitos.
A Fiocruz é parceira do Rio Capital Mundial da Arquitetura com a elaboração do projeto
‘Ação Cidade Acessível’ que tem o objetivo de estimular a reflexão do público sobre os
desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência no município e ressaltar a
importância do desenvolvimento de ações para a construção de cidades mais
acolhedoras para que os espaços urbanos se tornem mais dinâmicos e dignos para todos.
O evento, que inclui exposição, seminário, palestra, atividade educativa, filmes, oficinas,
visita guiada, estava programado para julho, mas foi adiado para novembro devido à
pandemia. O tema é alinhado com o lema do 27º Congresso Mundial de Arquitetos UIA
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2020 Rio, adiado para 2021 devido à pandemia: “Todos os mundos. Um só mundo.
Arquitetura 21”.

A presidente da fundação, Nísia Trindade Lima, resume, no site da instituição, a luta na
busca de soluções para os desafios cada vez maiores no setor de saúde.
– A Fiocruz se dedica diuturnamente a apresentar propostas e soluções, a elaborar
pesquisas que respondam a perguntas ainda sem respostas, a formular e implementar
ações estratégicas de atenção e promoção da saúde, como a construção do Centro
Hospitalar para a Pandemia Covid-19, uma ação de referência com o Ministério da Saúde,
entre muitas outras iniciativas.

Diante da pandemia, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (BioManguinhos/Fiocruz) desenvolve 106 estudos de vacinas, inclusive contra o novo
coronavírus. A presidente ressalta que todas as ações dos dias de hoje se conectam com
o legado de Oswaldo Cruz, que resultou numa instituição que alia ciência, tecnologia,
educação, saúde e projetos nacionais.

Arquitetura para ciência
Foto: Imagem do Arquivo da Casa de Oswaldo Cruz
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O ícone Castelo do Mourisco
É impossível passar pela Avenida Brasil, uma das principais do Estado de Rio de Janeiro,
sem que o castelo cor-de-abóbora chame atenção. Exatamente como vislumbrou
Oswaldo Cruz em 1905, quando foi iniciada a construção. A obra da principal edificação
do Núcleo Arquitetônico Histórico de Manguinhos, o Castelo Mourisco da Fiocruz, foi
concluída em 1918. Foi erguido em uma colina na antiga fazenda de Manguinhos, então,
de frente para a Baía de Guanabara. Substituiu as antigas e improvisadas instalações do
Instituto Soroterápico Federal, criado em 25 de maio de 1900.

Conhecido como o Palácio das Ciências, representa a união da ciência e da arquitetura.
Foi projetado pelo arquiteto português Luiz Moraes Júnior e imaginado por Oswaldo Cruz.
Inspirado no Instituto Pasteur, de Paris, e com influência de obras de outros países, foi
projetado para a produção de vacinas e remédios, pesquisa científica e outras atividades
ligadas à saúde pública. Atualmente, o edifício abriga áreas administrativas da
Presidência da Fiocruz e do Instituto Oswaldo Cruz, mas está aberto à visitação, fazendo
parte do circuito oferecido pelo Museu da Vida da Casa de Oswaldo Cruz. O serviço está
interrompido atualmente devido à recomendação de afastamento social imposto pelo novo
coronavírus.

Modelo de arquitetura para a ciência
O castelo, em estilo neomourisco (ou neoárabe) apresenta uma arquitetura singular.
Constituindo o chamado Pavilhão Mourisco, o local foi tombado pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1981. A Casa de Oswaldo Cruz cuida
de sua preservação e restauração, assim como de todo o patrimônio arquitetônico,
arqueológico e urbanístico da fundação. Atualmente, o Castelo de Manguinhos é
reconhecido por seu valor científico e cultural.
Para o arquiteto e pesquisador da Fiocruz Renato Gama-Rosa, que trabalha há 33 anos
na instituição, o castelo sempre foi um forte símbolo da instituição, abrigando hoje
também o centro de entomologia, biblioteca, museu, salas expositivas. Adaptações são
feitas para adequá-lo às transformações do mundo, como a instalação de rede de
internet, ar condicionado. Além disso, está em constante processo de preservação, com
impermeabilizações, revestimento, entre outros cuidados.
Ele acrescenta que o castelo representa um modelo de arquitetura para a ciência. Foi
projetado e construído com o que havia de mais moderno à época para abrigar área de
laboratórios, acervos, apoio e biblioteca, sem esquecer os elementos decorativos que
encantavam e ainda encantam quem trabalha ou visita o local.
– Com o avanço da ciência, não há necessidade de a Fiocruz estar em uma área isolada,
mas o prédio já é um marco muito grande naquela região. Há toda uma relação com as
comunidades do entorno em termos de assistência social, atendimento médico -, diz o
arquiteto e pesquisador da Fiocruz.
Renato Gama-Rosa, junto com Ana M. G. Albano Amora, da UFRJ, organizou o livro ‘A
Modernidade na arquitetura hospitalar: contribuições para a historiografia’, resultado de
uma parceria da Universidade Federal do Rio de Janeiro com a Casa de Oswaldo Cruz, e
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apoio do CNPq. A obra foi lançada em 2019 pelo Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Aborda temas higienistas,
filantrópicos, passando pelo urbanismo e arquitetura, sem deixar de lado a ciência
envolvendo a arquitetura dos hospitais em países como Canadá e Chile, Colômbia,
México e Brasil.
– Esta publicação contribui para ampliar as discussões e conhecimentos acerca da
história dos espaços de saúde nas Américas, em especial, os hospitais, locais aos quais
recorremos em algum momento de nossas vidas, e que, atualmente, têm sido objetos de
maior atenção por conta dos efeitos dramáticos da nova pandemia – afirma Gama-Rosa.

Contra a Covid-19
A instituição está desempenhando mais um importante papel no combate ao novo
coronavírus. Na semana passada, foi inaugurado o Centro Hospitalar para a Pandemia de
Covid-19 – Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, para atendimento de quase
200 casos graves da doença no Rio de Janeiro, conjugando assistência e estudos
clínicos. A unidade é permanente e foi construída em dois meses.
O espaço serve também para a realização de ações do ensaio clínico Solidariedade
(iniciativa que tem o objetivo de investigar a eficácia de quatro tratamentos para a Covid19), promovido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) internacionalmente e liderado
no Brasil pela Fiocruz. A medida auxiliará o estado e município do Rio de Janeiro no
desafio de garantir assistência aos cidadãos que tenham desenvolvido o quadro grave da
Covid-19.
Características específicas diferem o hospital das demais unidades de campanha do país,
que têm funcionamento temporário. Os leitos contam com um sistema de isolamento com
pressão negativa do ar, específico para infecções por aerossóis. Nos quartos, que são
individuais, uma tubulação é responsável por sugar o ar contaminado que passa por um
sistema de filtragem antes de ser eliminado por chaminés instaladas na parte externa da
construção. Há, ainda, uma central de tratamento de esgoto própria para tratar resíduos
com o novo coronavírus e garantir destino seguro do efluente gerado.
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With an exuberant architecture, FIOCRUZ
celebrates 120 years facing the biggest challenge
of the XIX century
Published on RMCA’s website on May 25th, 2020

Photo: Disclosure

Created with the goal of combating epidemics such as the bubonic plague, yellow fever,
and smallpox, which threatened the then capital of Brazil, Rio de Janeiro, the Oswaldo
Cruz Foundation (FIOCRUZ) completed 120 years of existence this Monday (May 25th).
The date is celebrated in light of the biggest sanitary, economic, social, and humanitarian
challenge of the 21st century: the Covid-19 pandemic. However, the institution has
reasons to celebrate the date, because up to this day it leads on the frontline to face
diseases. Besides, it develops projects for the creation of vaccines; released a book on
modernity in hospital architecture; and has just inaugurated the Hospital Center for the
Covid-19 Pandemic, with 195 hospital beds.
Fiocruz is a partner of Rio World Capital of Architecture in the elaboration of the
“Accessible City Action” project, aiming to stimulate the public’s reflection on the
challenges faced by people with disabilities in the city and reinforce the importance of
developing actions towards more welcoming cities so that urban space become fairer and
more dynamic for all. The event, which included an exhibition, a seminar, workshops,
educational activities, films, and guided tours, was scheduled for July but it was postponed
to November due to the pandemic. The theme is aligned with the 27th World Congress of
Architecture theme, postponed to 2021 because of the pandemic: “All the worlds. Just one
world. Architecture 21”.
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The Foundation’s president, Nísia Trindade Lima, sums up the search for solutions to the
increasingly bigger challenges in the health sector in the institution’s website.
– Fiocruz dedicates itself day by day to present solutions and proposals, to elaborate
research that answers to questions which remain unanswered, to formulate and implement
strategic actions of health promotion and assistance, such as building the Hospital Center
for the Covid-19 Pandemic, an initiative of reference with the Minister of Health, among
many other initiatives.
In light of the pandemic, the Technological Institute for Immunobiological (BioManguinhos/Fiocruz) develops 106 vaccine studies, including one against the novel
coronavirus. The president highlights that all their actions today connect to Oswaldo Cruz’s
legacy, resulting in an institution that links science, technology, education, health, and
national projects.

Photo from Oswaldo Cruz House’s archive

The iconic Mourisco Castle
It is impossible to go through the Brasil Avenue, one of the main avenues in the state of Rio de
Janeiro, without noticing the pumpkin orange castle (pictured above). Exactly as Oswaldo Cruz
wished in 1905, when the construction began. The construction works for the main building of the
Historical Architectonic Complex of Manguinhos, the Fiocruz’s Mourisco Castle, were finished in
1918. It was built on a hill in the former Manguinhos plantation, by then facing the Guanabara
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Bay. The castle replaced the old and improvised facilities of the Federal Serumtherapy Institute,
created on May 27th, 1900.
Known as the Palace of Sciences, it represents the union of science and architecture. It was
designed by the Portuguese architect Luiz Moraes Júnior and idealized by Oswaldo Cruz. Inspired
by the Pasteur Institute in Paris and influenced by works from other countries, it was conceived for
the production of vaccines and medicines, scientific research, and other activities related to public
health. Currently, the building hosts the administrative areas of Fiocruz’s presidency and the
Oswaldo Cruz Institute, but is open for visitors and is part of the visiting circuit offered by the
Museum of Life of the Oswaldo Cruz House. The service is currently suspended due to social
distancing
recommendations
imposed
by
the
novel
coronavirus.
A model of architecture for science
The castle, in neo-Moorish (or neo-Arabic) style, presents a unique architecture. Constituting the
so-called Mourisco Pavillion, the place was listed by the National Historical and Artistic Heritage
Institute (IPHAN) in 1981. The Oswaldo Cruz House is responsible for its preservation and
restoration, as well as that of the entire architectural, archeological and urbanistic heritage of the
Foundation. Currently, the Manguinhos Castle is acknowledged for its scientific and cultural value.
For the architect and Fiocruz researcher Renato Gama-Rosa, who has been working at the
institution for 33 years, the castle has always been a symbol of the institution, nowadays also
hosting the entomology center, a library, a museum, and exhibition rooms. Adaptations were
made to be adequate to the transformations of the world, such as installing an Internet
connection and an air conditioning system. Besides, it is also in a constant process of preservation,
waterproofing, and coating, among others.
He adds that the castle represents a model of architecture for science. It was designed and built
with what was most modern at the time to house laboratories, archives, and libraries, without
forgetting the decoration elements which enchanted and still charms those who work there or
visit the place.
– With the developments of science, there is no need for Fiocruz to be in an isolated area, but the
building itself is a huge landmark for that region. There is a relationship with the surrounding
communities of social and medical assistance -, says the architect and Fiocruz researcher.
Renato Gama-Rosa, together with Ana M. G. Albano Amora from UFRJ, organized the book “The
modernity of hospital architecture: contributions to historiography”, the outcome of a partnership
of the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) with Fiocruz, supported by National Council for
Technological and Scientific Development (CNPq). The book was launched in 2019 by the Graduate
Program of Architecture from the Urbanism and Architecture School of UFRJ. It discusses hygienist
and philanthropy themes, as well as urbanism and architecture, without failing to mention the
science involved in the architecture of hospitals in countries like Canada and Chile, Colombia,
Mexico and Brazil.
– This book contributes to amplify discussions and the knowledge about the history of health
spaces in the Americas, especially on hospitals, places where we all run to in some moment of our
lives and that, nowadays, have attracted bigger attention due to the dramatic effects of the new
pandemic -, says Gama-Rosa.
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Fighting Covid-19
The institution is playing an important role in fighting the novel coronavirus. Last week, the
Hospital Center for the Covid-19 Pandemic - Evandro Chagas National Infectology Institute was
inaugurated, capable of receiving almost 200 acute cases of the disease in Rio de Janeiro, linking
assistance to clinical studies. The unit is permanent and was built in two months.
The space also works to perform clinical trials for the Solidarity study (an initiative aiming to
investigate the efficacy of four treatments for Covid-19), promoted internationally by the World
Health Organization (WHO) and led in Brazil by FIOCRUZ. The initiative will help the state
government and the municipality of Rio de Janeiro in the challenge of ensuring health assistance
to citizens who have developed acute cases of Covid-19.
Specific characteristics differentiate this hospital from other field health units in the country,
which are temporary. The beds are equipped with an isolating system with negative air pressure,
specific for aerosols infections. In the rooms, which are individual, a piping system is responsible
for sucking out the contaminated air, which is then filtered before being eliminated by chimneys
installed in the external part of the unit. There is also a sewage center specifically to handle the
waste with the novel coronavirus to ensure a safe destination for the generated effluent.
Rio World Capital of Architecture

CAPÍTULO 4 |

Rio de Janeiro is the first World Capital of Architecture, an unprecedented
Chapter 4 title won by both Rio de
Janeiro City Hall and the Institute of Architects of Brazil (IAB), and granted by the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) and the International Union of
Architects (UIA). Throughout 2020, the city will host a series of events, including the 27th World
Congress of Architects, the World Cities Forum, exhibitions, and public tenders, postponed to July
18th to 22nd, 2021, due to the worldwide coronavirus outbreak. In addition to showing the world
Academic Contribuitions
the architectural richness of Rio, this title is also an opportunity to think about the future and to
plan what is wanted for cities around the world.

CONTRIBUIÇÃO ACADÊMICA

|

International Union of Architects (UIA) 2021 RIO
With the theme “All worlds. Just one world. Architecture 21” and expecting to receive 20
thousand professionals, the 27th World Congress of Architects will transform Rio into the center
of the debate on the future of the world's cities. Promoted by the International Union of
Architects (UIA) and organized by the Institute of Architects of Brazil (IAB), the event invites
experts and enthusiasts from dynamic, fair, and sustainable cities to discuss solutions from 19th to
23rd July 2020 (due to the Covid pandemic worldwide, the date was postponed to July 18th to
22nd, 2021). The Congress also has preparatory and parallel events, such as exhibitions, seminars,
and workshops, which take place across the country.
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Produção acadêmica garante conservação,
restauração e reabilitação do patrimônio
Parte 1

Antigo convento dos Mercedários, hoje Mercedários Universidade Federal do Pará,
onde funciona, dentre outras coisas, a Faculdade de Conservação e Restauro, o
Programa de Pós-graduação em Ciências do Patrimônio Cultural
Imagem cedida por Thais Sanjad

De Norte a Sul do país, as universidades desempenham com maestria o importante papel
da preservação do patrimônio histórico e cultural. Os cursos de Arquitetura e Urbanismo
se dedicam à conservação, restauração e reabilitação. Alunos e professores vão a
campo, pesquisam, fazem parcerias, projetos, estudam técnicas avançadas para
recuperar e manter bens. O Rio Capital Mundial da Arquitetura (RCMA) mostra a
produção acadêmica e o crescimento deste setor nos estados do Pará, Maranhão,
Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Acompanhe a
série de matérias a partir de hoje.
A universidades têm feito esforços no campo da preservação. E o vice-presidente da
Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (Abea), Carlos Eduardo
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Nunes-Ferreira, reconhece a dedicação de professores e alunos, mas ele acha
necessário ainda ampliar a área de atuação.
- Há uma relação contraditória de proximidade e distanciamento entre o Patrimônio e o
Ensino de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Por um lado, existe um encantamento e
uma consciência da importância do tema por parte de alunos e professores. Os trabalhos
finais de graduação com esta temática têm crescido em quantidade e qualidade nos
últimos anos. Entretanto, ainda há um percentual relativamente pequeno da carga horária
dedicada à matéria dentro das matrizes curriculares, uma fragmentação equivocada entre
a teoria, o projeto e as técnicas retrospectivas, além de uma estrutura insuficiente de
laboratórios específicos.

Carlos Eduardo Nunes-Ferreira, reconhece
a dedicação de professores e alunos
Imagem cedida pelo entrevistado

Frisa, no entanto, que a boa notícia é que a visão dos estudantes sobre patrimônio tem se
ampliado da tradição europeia para incluir também o imaginário indígena e africano da
cultura brasileira.
No Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação (Lacore) da Universidade
Federal do Pará (UFPA) são feitas, há 14 anos, pesquisas com reflexões teóricas e
tecnológicas sobre a prática da conservação e restauro na arquitetura, urbanismo e artes.
Também na abordagem das ciências dos materiais e técnicas construtivas, procedência
de matérias-primas, processos de alteração, técnicas e desenvolvimento de novos
produtos para a conservação e restauro.
269

O Lacore foi inspirado no NTPR (da Universidade Federal da Bahia - UFBA) e é o único
laboratório de restauração em toda Região Amazônica, dedicado à área do patrimônio
cultural, com aporte de investigação científica e tecnológica na restauração de
monumentos e sítios históricos e elementos constitutivos. A estrutura física e a humana
crescem com a contribuição dos coordenadores das pesquisas, grupos parceiros e
associados espalhados no Brasil e no mundo, que ajudam na produção do conhecimento
científico na Amazônia.
Os objetos são diversos, tais como materiais construtivos como argamassas, azulejos,
tijolos, pedra, estuques, ladrilhos, argamassas, pinturas, metais, vidros e vitrais, madeiras,
dentre outros, abrangendo desde produtos da pré-história, de períodos pós-colonização a
partir do século XVII até a produção recente.
O Lacore tem atuação reconhecida por meio de prêmios local, nacional e internacional,
como o prêmio PROEX de Arte e Cultura (UFPA) na categoria “Memória e Patrimônio”
(2011) com o projeto “Lacore: Consolidando a Pesquisa para a Memória e a Preservação
do Patrimônio Cultural na Amazônia”. Recebeu também o Prêmio Nacional Rodrigo Melo
Franco de Andrade na categoria "Patrimônio Material: Bens Imóveis e Paisagens Naturais
e Culturais", com a ação "Coleta, catalogação, higienização e montagem de fragmentos
de azulejos da residência Victor Maria da Silva”. O título foi concedido pelo Ministério da
Cultura por meio do Iphan em 2013. Ainda o prêmio “Além Fronteiras” do projeto SOS
Azulejo, da Coordenação do Museu de Polícia Judiciária, Portugal (2016) à publicação
“Azulejaria em Belém do Pará - Inventário – Arquitetura civil e religiosa – Século XVII ao
XX”. Este contou com a participação da Arquiteta Thais Sanjad, do Lacore, em coautoria
com as arquitetas Dora Alcântara e Stella Brito.
- Na extensão organizamos exposições itinerante e no Museu de Artes da UFPA como as
intituladas “Azulejos: Arte e Técnica”; “Lacore: Consolidando a Pesquisa para a Memória
e a Preservação do Patrimônio Cultural na Amazônia” e “Azulejos do Pará no Século XX”.
Abordamos o patrimônio azulejar no Estado do Pará, como os valiosos painéis da Igreja e
Colégio Santo Antônio, do Solar Barão de Guajará, Fábrica Soberano até a produção
paraense no século XX da Fábrica AZPA, desconhecidos da maioria da população.
Didaticamente apresenta significativos padrões de azulejos, no intuito de sensibilizar a
sociedade para o olhar atento, a apreciação, mas também a fiscalização e o cuidado para
a salvaguarda desse acervo, reconhecendo que para preservar é preciso conhecer e se
identificar com o bem cultural -, relaciona Thais Sanjad, coordenadora de pesquisa do
Lacore e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Patrimônio
Cultural.
A faculdade também integra atividades e eventos de popularização da ciência e
tecnologia por meio de mídias pedagógicas para a população infanto-juvenil e adulta, com
destaque para a participação da Semana de Museus, desde o ano de 2012, junto ao
Museu de Geociência (Mugeo) da UFPA. Participa com produção de painéis expositivos,
elaboração de mídias pedagógicas e visitas em edificações históricas em conexão ensino,
pesquisa e extensão para a sensibilização de público e na percepção e valoração do
patrimônio cultural.
A partir desse núcleo, as pesquisas relacionadas à conservação e ao restauro dos bens
culturais, tiveram resultados com a criação do primeiro curso de graduação em
Conservação e Restauro (Facore) em toda a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste do
país e do Programa de Pós-graduação em Ciências do Patrimônio Cultural (PPGPatri).
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Ambos estão instalados no Complexo Mercedários UFPA, que por sua vez congrega um
projeto de integração da UFPA no coração do Centro Histórico de Belém. É um dos mais
importantes e bem conservados conventos coloniais da Amazônia, cuja ocupação prevê
Escola Livre de Música, loja da Edufpa especializada em artes, patrimônio, conservação e
restauro e obras afins, Galeria de Artes, auditórios, biblioteca, café e outras.

Museu de Ciências do Patrimônio Cultural
No Mercedários UFPA, sob a coordenação do Lacore, será implantado o Museu de
Ciências do Patrimônio Cultural para contar a história do espaço, sua correlação com a
cidade, os bens culturais e suas tecnologias em conexão direta com a produção do
homem, seus trabalhos artísticos e sua interpretação sob a ótica das ciências,
considerando a implantação do parque analítico do Lacore especializado em
investigações tecnológicas para o acervo de bens culturais.
O acervo deste museu é resultado de pesquisas do laboratório e da recepção de novos
materiais coletados em pesquisas arqueológicas. Há a previsão de instalações de
laboratórios de ensino, pesquisa, reservas técnicas de materiais do Lacore e de
Arqueologia, já que agrega outros pesquisadores da área que atuam na salvaguarda do
patrimônio cultural na Amazônia. Atualmente, o projeto de restauração da Igreja e
Convento dos Mercedários conta com o apoio do Iphan.
Como trabalhos de grande impacto social, além do projeto de resgate dos azulejos da
residência Victor Maria da Silva (2012), outra ação voluntária envolveu alunos e
professores da UFPA: o resgate e salvaguarda dos escombros da Casa Carvalhaes após
incêndio e desabamento em 2015. O trabalho contou com o apoio do Iphan, com a coleta
de materiais que seriam descartados como entulhos.

Discentes do LACORE/UFPA trabalhando na salvaguarda dos materiais históricos recolhidos dos
escombros da Casa Carvalhaes que após um incêndio desmoronou no centro histórico de Belém
Imagem cedida por Thais Sanjad

271

Entre os projetos recentes de interlocução da universidade com a sociedade, há os de
restauro com aporte científico para as especificações técnicas de projetos e obras através
do laboratório. Um exemplo é o projeto de restauro (diagnóstico, análises laboratoriais e
recomendações técnicas de restauro) para os bens em ferro. São caracterizados pelo
relógio e postes da Praça Siqueira Campos (Praça do Relógio); para o projeto de restauro
do Palacete Bolonha (levantamento físico, cadastral, histórico e cronologia da edificação,
diagnóstico do estado de conservação, prospecções pictóricas, caracterização de
materiais e danos e recomendações técnicas de restauro); para o projeto de restauro do
Palácio Antônio Lemos e para o Cemitério Nossa Senhora da Soledade, ambos em
processo de viabilização de obras. Em aporte direto à consultoria de obras de restauro
destacamos as obras do Solar da Beira e do Forte Santo Antônio de Gurupá (PA).
- No mundo contemporâneo o fato cultural está diretamente ligado à identidade e
diversidade que atrai o olhar estrangeiro e/ou consolida as relações de pertencimento e
cidadania dos seus moradores. É, portanto, fundamental que as cidades na Amazônia
integrem as vocações culturais a outras formas de ocupação que dinamizem de forma
espontânea e permanente seus espaços construídos, mas em intensa conexão e respeito
à natureza em que se insere, ou seja, valorizando a paisagem cultural que responde a um
sistema de ocupação e tradições, que deve se reconhecer como tal e em sua diversidade
e peculiaridades. Esse reconhecimento reflete outras vertentes, como o desenvolvimento
de ações de fomento econômico, lazer e turismo para a geração de emprego e renda -,
conclui a professora Roseane Norat - diretora da Faculdade de Conservação e Restauro
(Facore) e coordenadora de extensão do Lacore.

O papel das universidades na região
Flavia Palácios, coordenadora de ensino do Lacore e vice-coordenadora do Programa de
Pós-Graduação em Ciências do Patrimônio Cultural acredita que o papel das
universidades está relacionado à formação e produção do conhecimento científico voltado
também para o desenvolvimento das sociedades.
- Em particular no meio em que se inserem e de maneira ampla, para o benefício humano
global. Produzir, socializar e transformar o conhecimento na formação de cidadãos
capazes de promover a construção de uma sociedade inclusiva e sustentável faz parte da
missão dessas instituições, que no caso da Amazônia, está profundamente enraizado no
respeito ao meio ambiente e ao patrimônio cultural em toda sua expressão e diversidade.
A região envolve características únicas que são o cotidiano da população em um cenário,
considerado místico ou simbólico para alguns -, avalia Flavia Palácios.
As contribuições estrangeiras ao universo amazônico produziu soluções importantes
porque aliou conhecimentos da floresta, dos barrancos de rios, de seus produtos.
- Nem tudo que se produz ou se tem aqui como patrimônio veio de outros locais, embora,
essas trocas sejam importantes e tenham ocorrido em grande parte dos acervos
materiais, também há o que foi adequado e se constitui como produções regionais, com o
que se tinha disponível, como suprimento do meio e até em produção em massa de
qualidades estéticas e técnicas reconhecidas. Por outro lado, mesmo o que veio de fora,
ao se integrar em um ambiente “novo” teve que se adequar e seu comportamento ao
intemperismo terá suas especificidades -, acrescenta Thais Sanjad.
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Para ela, a produção do conhecimento científico, a difusão de saberes pela formação em
diversos níveis (graduação, lato e stricto sensu) aliam-se à extensão. E correlaciona-se à
educação e sensibilização para a preservação do que se conhece, em diversas facetas, já
que só se valoriza e preserva o que se conhece.
- Envolve a universalização do conhecimento com respeito à ética e à diversidade
humana, ao pluralismo de ideias e de pensamento e a compreensão da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão. Nesse contexto, cabe compreender a diversidade do
patrimônio cultural, em sua diversidade e amplitude cultural e da natureza, na sua
imaterialidade e na materialidade dos diversos bens culturais, espalhados em uma região
territorialmente extensa, complexa e não uniforme, como muitos imaginam -, esclarece a
professora.
A professora Roseane Norat afirma ainda em todas as universidades da Amazônia há
uma extensa produção de conhecimento que aborda o patrimônio cultural. São estudos
nas diversas áreas do conhecimento das humanidades, das ciências exatas, da vida e
tecnológicas.
- São contribuições em pesquisas que abordam o patrimônio arqueológico, arquitetônico,
urbanístico, histórico documental, etnográfico, paleontológico, os grupos sociais,
conhecimentos intangíveis e mais diversas relações e variedades de manifestações
culturais -, completa.
Contribuição no Maranhão
Através de seus cursos de graduação e pós-graduação, a Universidade Estadual do
Maranhão (UEMA) tem participado dos debates e das políticas públicas de preservação
do patrimônio da capital, São Luís. Para especificar as contribuições, a arquiteta e
urbanista mestre em desenvolvimento urbano Grete Pflueger conta um pouco da história
da cidade e da Faculdade de Arquitetura.

Doutora Grete Pflueger
Imagem cedida pela entrevistada
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Segundo Grete, que é professora adjunta IV do curso de Arquitetura e do Mestrado em
Desenvolvimento Socioespacial e Regional da UEMA São Luís, a capital do Maranhão, foi
fundada pelos franceses em 1612, no efêmero projeto da França equinocial, conquistada
pelos portugueses em 1618 e urbanizada pelo traçado do engenheiro-militar Mor
português Francisco Frias de Mesquita. A cidade já nasceu planejada. No apogeu urbano,
da sociedade agroexportadora de algodão, nos séculos XVIII e XIX, consolidou um
expressivo conjunto da arquitetura colonial luso brasileira, reconhecido pela Unesco em
1997, como patrimônio da humanidade.
- O período de apogeu foi seguido de longa decadência, no final do século XIX, gerando
isolamento econômico, que deixou o estado abandonado, mas ironicamente preservou as
estruturas urbanas e arquitetônicas. As mudanças, no contexto urbano, só chegaram no
século XX com os projetos federais e a renovação urbana da Era Vargas idealizadas por
planos urbanos de expansão e de renovação com a chegada de novas linguagens
arquitetônicas que se inseriram no centro de forma gradual -, acrescenta a arquiteta que é
membro da rede Docomomo Brasil e do núcleo de pesquisa da Amazônia moderna.
Neste cenário, diante da necessidade da preservação do Centro, consultores
internacionais da Unesco foram a São Luís propor estratégias de preservação para o
Centro e para a expansão urbana. Em 1977, foi criado um anel viário, protegendo o centro
e criando avenidas para expansão urbana.
Neste contexto, de pensar, pesquisar e debater a expansão urbana da Cidade de São
Luís e a preservação do acervo arquitetônico, foi criado em 1994, o curso de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão. O curso tem o objetivo de fortalecer
as pesquisas sobre a formação da cidade, sobre o acervo urbano e arquitetônico como
instrumento do planejamento urbano e estabelecendo permanente diálogo com as
iniciativas das políticas públicas através de parcerias. Garante assim, a participação de
alunos e professores, por meio dos projetos de extensão e pesquisa, em várias ações de
catalogação, inventário e obras de revitalização do centro histórico, contribuindo para a
preservação do patrimônio histórico do estado.
As parcerias são firmadas entre órgãos federais como Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan), Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur);
estaduais como Departamento do Patrimônio Histórico Artístico e Paisagístico do
Maranhão (DPHAP/MA), Secretaria de Estado das Cidades do Maranhão (Secid); e
municipais: FHUMP e Instituto de Planejamento (Iplan).
- A universidade Estadual é um instrumento de pesquisa, extensão e inovação do
Governo do Estado e tem sido convidada pelo governo, a participar das diferentes
iniciativas em prol do desenvolvimento urbano da capital e preservação de seu acervo -,
explica a professora Grete, Mestre em desenvolvimento urbano e doutora em urbanismo
prourb pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Atualmente, os cursos de Arquitetura, História e Música estão instalados no Centro, em
sobrados reabilitados, colaborando para a conservação urbana integrada do local.
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Fachada da FAU EUMA
Imagem cedida por Grete Pflueger

- No âmbito do curso de Arquitetura, contamos com a participação da 3ª Superintendência
Regional do Iphan, no inventário do centro histórico de São Luís, fonte importante de
catalogação e pesquisa do acervo, assim como nos debates e obras do Prodetur, BID
monumenta e mais recente, a PAC das Cidades Históricas -, comenta Grete.
Com a Prefeitura Municipal, o curso de Arquitetura participou da elaboração do livro Guia
de São Luís e de vários dos programas de preservação do patrimônio e projetos de
revitalização de imóveis para habitação. A professora destaca também também a
participação do mestrado em desenvolvimento socioespacial e regional nos debates da
revisão do plano diretor.
A UEMA participa dos programas estaduais como ‘Nosso Centro’, criado em 2019, por
meio da Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano, com o objetivo tornar o
Centro Histórico de São Luís referência em renovação e desenvolvimento sustentável,
preservando seu valor histórico e cultural.
Entre as ações recentes, destaca-se a assessoria técnica a 304 famílias beneficiárias do
Cheque Minha Casa Centro. O programa, destinado a famílias de baixa renda, foi criado
para apoiar a reforma, ampliação ou melhoria de moradias já existentes, priorizando as
instalações sanitárias do imóvel.
O Programa Adote um Casarão também merece ser ressaltado: utiliza dispositivos e
instrumentos jurídicos e fiscais para direcionar investimentos privados para objetivos
públicos: o Atraindo novas atividades econômicas e culturais para o centro antigo da
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cidade; o Recuperando e ocupando prédios vazios e degradados; o Criando empregos na
região central; o Revertendo a renda para financiar moradia.
Já o Programa Habitar no Centro de São Luís é um Projeto de Lei de Estadual articula as
políticas de habitação e de revitalização de sítios históricos da cidade. O programa tem a
finalidade de apoiar e manter a população residente no Centro e atrair novos moradores,
novas atividades comerciais e serviços, tornando a região atrativa e segura à população
que utiliza os serviços públicos e atividades comerciais. A intenção é criar condições que
resultem na requalificação de imóveis ociosos e degradados, para uso habitacional. A
estratégia é viabilizar a associação e aplicação de diversos programas existentes na área
de habitação e de revitalização de sítios históricos como fontes de recursos para
execução das ações deste programa, quer sejam recursos federais, estaduais,
estrangeiros ou de iniciativa privada.
No campo da assessoria técnica no estado, o curso de Arquitetura participa dos debates
para implantação do projeto de habitação no Centro, de pequenas reformas e de ações
de extensão nos municípios de baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do
Estado do Maranhão.
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Academic production ensures conservation,
restoration, and rehabilitation of heritage
Part 1

The Old Convento dos Mercedários, the current Mercedários Federal University
of Pará, where, among other things, the School of Conservation and Restoration
and the Graduate Program in Cultural Heritage Sciences are located
Image is courtesy of Thais Sanjad

From north to south of the country, universities masterfully play the important role of
preserving historical and cultural heritage. The Architecture and Urbanism programs are
dedicated to conservation, restoration, and rehabilitation. Students and teachers go to the
field, research, make partnerships projects, study advanced techniques to recover and
maintain assets. Rio World Capital of Architecture (RCMA) presents the academic
production and growth of this sector in the federal states of Pará, Maranhão, Pernambuco,
Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, and Rio Grande do Sul. Read the series of articles
on the topic that starts today.
Universities have made efforts in the field of preservation. The vice-president of the
Brazilian Association for Teaching Architecture and Urbanism (Abea), Carlos Eduardo
Nunes-Ferreira, recognizes the dedication of teachers and students, although considering
that expanding this area of expertise is still necessary.
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- There is a contradictory relationship of proximity and distance between Heritage and the
Teaching of Architecture and Urbanism in Brazil. On the one hand, there is an
enchantment and an awareness of the importance of the theme from students and
teachers. Final undergraduate papers on the theme have grown in quantity and quality in
recent years. However, there is still a relatively small percentage of the workload
dedicated to the subject within the curricular matrices, an erroneous fragmentation
between theory, design, and retrospective techniques, in addition to an insufficient
structure of specific laboratories.

Carlos Eduardo Nunes-Ferreira, recognizes the dedication of teachers and students
Image provided by the interviewee

He stresses, however, that the good news is that the students' view of heritage has
expanded from European tradition to also include the indigenous and African imagery of
Brazilian culture. At the Conservation, Restoration and Rehabilitation Laboratory (Lacore)
of the Federal University of Pará (UFPA), research with theoretical and technological
reflections on the practice of conservation and restoration in architecture, urban planning
and arts has been carried out for 14 years. There are also works on the approach of
material sciences and construction techniques, the origin of raw materials, alteration
processes, techniques, and development of new products for conservation and restoration.
Lacore was inspired by NTPR (from the Federal University of Bahia - UFBA) and is the
only restoration laboratory in the entire Amazon Region dedicated to the area of cultural
heritage with input from scientific and technological research in the restoration of
monuments and historic sites and constitutive elements. The physical and human structure
grows with the contribution of research coordinators, partner groups, and associates
spread across Brazil and the world, which help in the production of scientific knowledge in
the Amazon.
The objects are diverse, for instance, construction materials such as mortars, tiles, bricks,
stone, stucco, paintings, metals, glass, and stained glass, wood, among others, ranging
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from prehistory products, post-colonization periods from the 17th century to recent
production.
Lacore has a recognized performance through local, national and international awards,
such as the PROEX Art and Culture Award (UFPA) in the category “Memory and Heritage”
(2011) with the project “Lacore: Consolidating Research for Memory and Preservation of
Cultural Heritage in the Amazon ”. It also received the Rodrigo Melo Franco de Andrade
National Award in the "Material Heritage: Real Estate and Natural and Cultural
Landscapes" category, with the action "Collection, cataloging, cleaning and assembly of
tile fragments from the Victor Maria da Silva residence". The title was granted by the
Ministry of Culture through Iphan in 2013. Also, the architect Thais Sanjad, from Lacore, in
co-authorship with the architects Dora Alcântara and Stella Brito.
- In the extension program we organize itinerant exhibitions and at the UFPA Museum of
Arts such as those entitled “Azulejos: Arte e Técnica” (in English, Tiles: Arts and
Techniques), "Lacore: Consolidating Research for Memory and the Preservation of
Cultural Heritage in the Amazon" and “Tiles of Pará in the 20th Century". We approach the
heritage of tiles in the State of Pará, such as the valuable panels of the Church and
Colégio Santo Antônio, from the Barão de Guajará Solarium, the Sovereign Factory to
Pará's production in the 20th century of the AZPA Factory, unknown to most of the
population. Didactically presents significant tile patterns, to sensitize society to the
attentive look, the appreciation, but also the inspection and care to safeguard this
collection, recognizing that, to preserve, it is necessary to know and identify with the
cultural good- lists Thais Sanjad, Lacore's research coordinator and coordinator of the
Graduate Program in Cultural Heritage Sciences.
The School also integrates activities and events for the popularization of science and
technology through educational media for children, teenagers, and adults, with emphasis
on the participation of Museum Week, since 2012, at the Geoscience Museum (Mugeo) at
UFPA. It contributes with the production of exhibition panels, preparation of educational
media and guided visits to historic buildings in connection with teaching, research and
extension to raise public awareness and the perception and appreciation of cultural
heritage.
From this center, researches related to the conservation and restoration of cultural goods
had results with the creation of the first undergraduate course in Conservation and
Restoration (Facore) throughout the North, Northeast and Midwest region of the country
and the Graduate Studies Program in Cultural Heritage Sciences (PPGPatri). Both are
installed in the Mercedários UFPA Complex, which in turn brings together a UFPA
integration project in the heart of the Historic Center of Belém. It is one of the most
important and well-preserved colonial convents in the Amazon, which occupation includes
Escola Livre de Música (Liberal School of Music), an Edufpa store specializing in arts,
heritage, conservation and restoration and related works, Art Gallery, auditoriums, library,
coffee house and others.
The Cultural Heritage Science Museum
At Mercedários UFPA, under the coordination of Lacore, the Museum of Cultural Heritage
Sciences will be implanted aiming at telling the history of the space, its correlation with the
city, cultural goods and its technologies in direct connection with the production of
humankind, its artistic works and its interpretation from the perspective of science,
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considering the implementation of the analytical park of Lacore, specialized in
technological investigations for the collection of cultural goods. The collection of this
museum is the result of laboratory research and the reception of new materials collected in
archaeological research. There are plans to install teaching, research and technical
reserves of Lacore and Archeology materials, as it brings together other researchers in the
area who work to safeguard cultural heritage in the Amazon. Currently, the restoration
project of the Church and Convent of Mercedários has the support of Iphan.
As works of great social impact, in addition to the project to rescue tiles at the Victor Maria
da Silva residence (2012), another voluntary action involved students and teachers at
UFPA: the rescue and safeguarding of the rubble of Casa Carvalhaes after it suffered from
a fire and collapse in 2015. The work was supported by Iphan, with the collection of
materials that would be discarded as rubble.

LACORE / UFPA students working to safeguard historical materials collected from the rubble of
Casa Carvalhaes, which collapsed after a fire in the historic center of Belém
The image is courtesy of Thais Sanjad

Among the recent projects of interlocution between the university and society, there are
restoration projects with scientific input for the technical specifications of projects and
works through the laboratory. An example is the restoration project (diagnosis, laboratory
analysis and technical recommendations for restoration) for goods made out of iron. They
are characterized by the clock and posts of Siqueira Campos Square (also known as
Clock Square); for the restoration project of Bolonha Palace (physical, cadastral, historical
and chronological survey of the building, diagnosis of the state of conservation, pictorial
surveys, characterization of materials and damage and technical recommendations for
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restoration); for the restoration project of the Antônio Lemos Palace and for the Nossa
Senhora da Soledade Cemetery, both in the process feasibility works. In direct contribution
to the restoration works consultancy, it is possible to highlight the works of Beira Solarium
and Santo Antônio de Gurupá Fortress (in Paraíba Federal State).
- In the contemporary world, the cultural fact is directly linked to the identity and diversity
that attracts foreign eyes and/or consolidates the relations of belonging and citizenship of
its residents. It is, therefore, essential that cities in the Amazon integrate cultural vocations
with other forms of occupation that dynamize their built spaces spontaneously and
permanently, but in an intense connection and respect for the nature in which they
operate, that is, valuing the cultural landscape which responds to a system of occupation
and traditions, which must be recognized as such and in its diversity and peculiarities. This
recognition reflects other aspects, such as the development of the economy, leisure and
tourism actions to generate employment and income -, concludes Professor Roseane
Norat - director of the School of Conservation and Restoration (Facore) and Lacore
extension coordinator.

The role of universities in the region
Flavia Palácios, Lacore's teaching coordinator and vice-coordinator of the Graduate
Program in Cultural Heritage Sciences believes that the role of universities is related to the
formation and production of scientific knowledge also aimed at the development of
societies.
- In particular in the environment in which they operate and in a broad way, for the global
human benefit. Producing, socializing, and transforming knowledge in the formation of
citizens capable of promoting the construction of an inclusive and sustainable society is
part of the mission of these institutions, which in the case of the Amazon, is deeply rooted
in respect for the environment and cultural heritage in all its expression and diversity. The
region involves unique characteristics that are the daily life of the population in a setting
that is considered mystical or symbolic for some -, evaluates Flavia Palácios.
Foreign contributions to the Amazon universe produced important solutions because they
combined knowledge of the forest, riverbanks, and their products.
- Not everything that is produced or held here as heritage came from other places.
Although these exchanges are important and have occurred in a large part of the material
collections, there is also what was appropriate and constitutes regional productions, with
what was available, as a medium supply and even in mass production of aesthetic and
technical qualities recognized. On the other hand, even what came from outside, when
integrating into a “new” environment, had to adapt and its behavior to weathering will have
its specificities -, adds Thais Sanjad.
For her, the production of scientific knowledge and the diffusion of knowledge through
training at different levels (graduation, lato and stricto sensu) are combined with extension.
And it correlates to education and awareness for the preservation of what is known, in
several facets, since only what is known is valued and preserved.
- It involves the universalization of knowledge with respect to ethics and human diversity,
the pluralism of ideas and thought and the understanding of the inseparability between
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teaching, research and extension. In this context, it is necessary to understand the
diversity of cultural heritage, in its diversity and cultural breadth and nature, in its
immateriality and in the materiality of the diverse cultural assets, spread over a territorially
extensive, complex and non-uniform region, as many imagine -, clarifies the teacher.
Professor Roseane Norat also states that in all universities in the Amazon there is an
extensive production of knowledge that addresses cultural heritage. These are studies in
the different areas of knowledge of the humanities, the exact sciences, life and technology.
- These are contributions in research that address the archaeological, architectural, urban,
historical documentary, ethnographic, paleontological heritage, social groups, intangible
knowledge and more diverse relationships and varieties of cultural manifestations -, he
adds.

Contribution in Maranhão
Through its undergraduate and graduate courses, the State University of Maranhão
(UEMA) has participated in the debates and public policies for the preservation of the
capital's heritage, São Luís. To specify the contributions, the architect and urban planner
master in urban development Grete Pflueger tells a little about the history of the city and
the School of Architecture.

Grete Pflueger
Image provided by the interviewee

According to Grete, who is an adjunct professor of the Architecture course and the Master
in Socio-spatial and Regional Development at UEMA São Luís, the capital of Maranhão, it
was founded by the French in 1612, in the ephemeral project of equinoctial France,
conquered by the Portuguese in 1618 and urbanized by the design of the Portuguese
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military engineer Francisco Frias de Mesquita. The city was already born planned. In the
urban heyday of the cotton agro-exporting society, in the 18th and 19th centuries, it
consolidated an expressive set of Portuguese colonial architecture, recognized by
UNESCO in 1997, as a World Heritage Site.
- The period of heyday was followed by a long decay, at the end of the 19th century,
generating economic isolation, which left the state abandoned, but ironically preserved
urban and architectural structures. The changes, in the urban context, only arrived in the
twentieth century with federal projects and urban renewal of the Vargas Era, idealized by
urban plans of expansion and renovation with the arrival of new architectural languages
that gradually entered the center -, adds the architect who is a member of the Docomomo
Brasil network and the modern Amazon research center.
In this scenario, given the need to preserve the Center, international consultants from
Unesco went to São Luís to propose preservation strategies for the Center and for urban
expansion. In 1977, a ring road was created, protecting the center and creating avenues
for urban expansion.
In this context of thinking, researching and debating the urban expansion of the City of São
Luís and the preservation of the architectural collection, the Architecture and Urbanism
course at the State University of Maranhão was created in 1994. The course aims to
strengthen research on the formation of the city, on the urban and architectural heritage as
an instrument of urban planning and establishing permanent dialogue with public policy
initiatives through partnerships. Thus, it ensures the participation of students and teachers,
through extension and research projects, in various cataloging, inventory, and
revitalization works in the historic center, contributing to the preservation of the state's
historical heritage.
The partnerships are signed between federal agencies, such as the National Historical and
Artistic Heritage Institute (Iphan), the Tourism Development Program (Prodetur); state
agencies such as the Department of Historical and Artistic and Landscape Heritage of
Maranhão (DPHAP / MA), State Secretariat of Cities of Maranhão (Secid); and municipal:
FHUMP and Institute of Planning (Iplan).
- The State University is an instrument of research, extension and innovation of the State
Government and has been invited by the government to participate in the different
initiatives for the urban development of the capital and the preservation of its collection -,
explains Professor Grete, Master in development urban and doctor in urbanism prourb by
the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ).
Currently, the courses in Architecture, History and Music are installed in the Center, in
refurbished townhouses, contributing to the integrated urban conservation of the place.
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FAU EUMA
Image courtesy of Grete Pflueger

- As part of the Architecture course, we have the participation of the 3rd Regional
Superintendence of Iphan, in the inventory of the historic center of São Luís, an important
source for cataloging and researching the collection, as well as in debates and works by
Prodetur, BID Monumenta and, more recently, the CAP of Historic Cities -, comments
Grete.
With the City Hall, the Architecture course participated in the preparation of the book São
Luís Guide and in several of the heritage preservation programs and projects for the
revitalization of residential properties. The professor also highlights the participation of the
master in socio-spatial and regional development in the debates on the revision of the
master plan.
UEMA participates in-state programs such as 'Our Center', created in 2019, through the
Secretariat of Cities and Urban Development, with the objective of making the Historic
Center of São Luís a reference in renovation and sustainable development, preserving its
historical and cultural value.
Among recent actions, technical assistance to 304 families benefiting from Check “Minha
Casa Centro” stands out. The program, aimed at low-income families, was created to
support the renovation, expansion, or improvement of existing homes, giving priority to the
sanitary facilities of the property.
The “Adote um Casarão” (in English, Adopt an Old House) Program also deserves to be
highlighted: it uses legal and fiscal devices and instruments to direct private investments
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towards public objectives: the Atraindo (Attracting), seeking new economic and cultural
activities for the old city center; the Recuperando (Recovering), occupying empty and
dilapidated buildings; the Criando (Creating), targeting jobs in the central region; the
Revertendo (Reversing), aimed at generating income to finance housing.
The Habitar Program in the Center of São Luís is a State Law Project that articulates the
housing and revitalization policies of historic sites in the city. The program aims to support
and maintain the population residing in the Center and attract new residents, new
commercial activities and services, making the region attractive and safe for the population
using public services and developing commercial activities. The intention is to create
conditions that result in the requalification of idle and degraded properties, for housing use.
The strategy is to enable the association and application of several existing programs in
the area of housing and the revitalization of historic sites as sources of resources for the
execution of the actions of this program, whether they are federal, state, foreign or private
initiative resources.
In the field of technical assistance in the state, the Architecture course participates in the
debates for the implementation of the housing project in the Center, small reforms and
extension actions in the municipalities of low HDI (Human Development Index) of the State
of Maranhão.
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Pesquisa, reflexão e discussão sobre
patrimônio nas universidades
Produção acadêmica garante conservação, restauração e reabilitação do patrimônio

Parte 2

Professor Flávio Kiefer da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS):
“papel fundamental na preservação do patrimônio histórico”
Imagem cedida pelo entrevistado

A universidade tem um papel fundamental na preservação do patrimônio histórico, na
opinião do professor Flávio Kiefer do curso de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Primeiro, porque é nela que
transitam e saem os fundamentos do que é patrimônio, do que deve ser preservado e
como isso pode ser feito.
- A universidade funciona como uma caixa de ressonância que propaga para a sociedade
os conceitos e valores que vão nortear as decisões do que deve ser protegido e serve de
paradigma intelectual para os órgãos públicos que têm a missão de traçar políticas e
sistemas de proteção do patrimônio -, analisa Kiefer.
Em segundo lugar, ele cita que ela tem importância pelos estudos teóricos que suscita
pelas pesquisas científicas que desenvolve, pelo teste de técnicas, materiais e
procedimentos, pelos exercícios de projeto de restauro e de rearquitetura, de
levantamentos fotográficos, documentais, cadastrais e tantos outros que acabam sendo
úteis aos órgãos de proteção do patrimônio ou mesmo a outros interessados em levar
adiante reivindicações de preservação que contrariem o consenso
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- A universidade transforma o pensamento na área do patrimônio e restauro em algo vivo,
permanentemente em discussão e transformação -, define o professor.
No período em que lecionou a disciplina Técnicas Retrospectivas na ULBRA, em Canoas,
Kiefer incentivou alunos que viajavam diariamente de cidades distantes a identificarem um
imóvel e justificarem a importância de ele ser preservado. E que, a partir daí, aplicassem
a metodologia do projeto de restauro.
- Foi muito gratificante ver como todos eles traziam opções bem justificadas para suas
escolhas. Melhor ainda foi saber que muitos tinham envolvido suas comunidades em
torno do assunto, inclusive prefeituras e câmaras de vereadores, criando interesse real na
preservação de tal ou qual imóvel -, orgulha-se o mestre.
Kiefer diz que a experiência serviu de lição até mesmo para ele, que se livrou de
preconceitos decorrentes da erudição em torno da qualidade estética e construtiva da
arquitetura ou mesmo do significado histórico de cada edificação. Ficou mais evidente
para ele que cada comunidade tem as suas referências, seus marcos referenciais da
memória, que criam a ideia de estabilidade e continuidade na vida daquela comunidade.
Ana Carolina Pellegrini, professora do Curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo e
do Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura (PROPAR) da Faculdade de
Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ressalta que a
importância da participação da universidade na preservação do patrimônio histórico de
sua região está principalmente em sua capacidade de pesquisa, reflexão e discussão do
tema, “em contexto idealmente resguardado de pressões e interesses de mercado e
políticos”.

Professora Ana Carolina Pellegrini também ressalta a importância da
participação da universidade na preservação do patrimônio histórico
Imagem cedida pela entrevistada
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- As formas de preservação do patrimônio histórico e os critérios adotados para intervir
em edificações ou sítios culturalmente relevantes despertam polêmica e debate dentro e
fora do ambiente acadêmico. A autonomia da universidade pública, garantida pela
Constituição Federal, contempla aspectos didático-científicos, administrativos e de gestão
financeira e patrimonial. Somem-se estas favoráveis condições ao alto grau de excelência
da formação técnica de seus integrantes e o resultado indicará um campo fértil e plural
para a construção de ideias e meios que contribuam para a salvaguarda do patrimônio
histórico -, analisa a professora.
O curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRGS conta com disciplinas
voltadas à reflexão sobre a preservação do patrimônio, como a de Técnicas
Retrospectivas e o Ateliê de Projeto Arquitetônico IV, cuja temática é projetar nova
arquitetura em contexto edificado, abrangendo, inclusive, a solução dos interiores.
Segundo Ana Pellegrini, trabalhos de conclusão deste curso, cada vez mais, têm
apresentado temas referentes à salvaguarda e à transformação qualificada da paisagem
construída, ambientados em cidades da região, mas não exclusivamente.

- Em 2019, por exemplo, cerca de um terço dos Trabalhos de Conclusão de Curso
apresentados na Arquitetura da UFRGS versavam sobre projetar no construído. É digna
de nota a recorrência de projetos localizados no 4º Distrito de Porto Alegre, antiga área
industrial da cidade, degradada, mas que, depois de iniciativas pontuais de revitalização
com vistas a novos usos culturais, está sendo contemplada por novo plano urbanístico,
desenvolvido também no âmbito da universidade, em parceria com a Prefeitura Municipal
-, observou a professora.
Os cursos de pós-graduação stricto sensu, PROPAR (Programa de Pesquisa e Pósgraduação em Arquitetura) e PROPUR (Programa de Pós-Graduação em Planejamento
Urbano e Regional), contribuem para a pesquisa sobre o patrimônio histórico – não
apenas na região, mas também em contexto nacional e internacional, de acordo com Ana.
- Destaco o acervo de trabalhos voltados ao inventário do patrimônio moderno realizados
pelo PROPAR, os estudos dedicados à memória das cidades, desenvolvidos pelo
PROPUR, bem como a promoção de eventos para o público acadêmico e para a
comunidade -, diz ela.
Outro ponto importante citado pela professora é o curso de Museologia, da Faculdade de
Biblioteconomia e Comunicação, que criou a pós-graduação em Museologia e Patrimônio
e forma profissionais em nível avançado para atuar nas universidades, institutos, órgãos
estatais, museus, etc.
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Ações para recuperar, preservar, atualizar o uso e conservar as
sedes dos primeiros cursos da UFRGS
Imagem cedida por Ana Carolina Pellegrini

O desenvolvimento do Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da UFRGS é
reconhecido internacionalmente. Desde 1999, o projeto faz ações para recuperar e
preservar, atualizar o uso e conservar preventivamente o conjunto das edificações que
constituíram, na virada do século XIX para o século XX, as sedes dos primeiros cursos
que originariam a Universidade.
As edificações dos campi da UFRGS compõem um dos mais antigos conjuntos
arquitetônicos construídos no Brasil para a educação superior. O projeto capta recursos
através de Lei Federal de Incentivo à Cultura e tem ampla adesão da comunidade. Nove
prédios já foram completamente restaurados e ações comunitárias de conscientização a
respeito da importância da preservação patrimonial foram realizadas. O trabalho foi tão
importante que recebeu os prêmios Rodrigo Melo Franco de Andrade, em 2006, e o
Internacional Rainha Sofia de Conservação e Restauração do Patrimônio Cultural, em
2012.
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Educação patrimonial
A arquiteta e urbanista Evelyn Furquim Werneck Lima, professora titular do Centro de
Letras e Artes da Universidade de Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), defende
que sempre que possível, a universidade deve participar da preservação do patrimônio da
região em que se situa e promover a educação patrimonial. O campus da Praia Vermelha
localiza-se no bairro da Urca, que tem vários bens tombados, repleto de residências
significativas do ecletismo e do Art-Déco carioca edificados em ruas arborizadas.
Nesse campus, há um galpão remanescente da Exposição de 1908, que é hoje
dependência da universidade e foi tombado por ação de um grupo de professores junto
ao Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac). No local funcionam dois teatros: a
Sala Glauce Rocha e a Sala Paschoal Carlos Magno, do Centro de Letras e Artes, além
de outras dependências.
- A universidade tem papel relevante na conservação do patrimônio e a Reitoria, no
campus da Urca, também situado na Avenida Pasteur, funciona em uma antiga residência
tombada e bem conservada. Acredito que a universidade deva exercer trabalhos de
extensão envolvendo a educação patrimonial e as proposições para a conservação do
patrimônio edificado. No período em que exerci a coordenação e idealizei os cursos na
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (lato-sensu) no Instituto Metodista Bennett,
em especial no curso de Restauro e Reciclagem de Edificações, incentivei os alunos não
só a proporem projetos para a conservação do casarão histórico da Rua Marquês de
Abrantes 55, sede do instituto, mas também para elaborarem projetos para inúmeros
imóveis tombados e preservados na cidade, quase sempre para readaptá-los como
moradia -, conta Evelyn, que também é membro do Conselho do Patrimônio Cultural/RJ,
pesquisador do CNPq.

Prédio da Reitoria da Unirio
Imagem cedida por Evelyn Furquim Werneck Lima / Acervo CRI / Unirio

290

Alguns projetos selecionados foram publicados no livro ‘Cultura, Patrimônio e Habitação.
Possibilidades e Modelos (7 Letras, 2004)’. Paralelamente, no Curso de Projetos Urbanos,
os alunos executaram projetos de preservação e melhorias urbanas para áreas como
Catumbi, Cruz Vermelha, Santa Teresa, Cidade Nova e a Área Portuária. Como muitos
pós-graduandos eram arquitetos de diferentes órgãos do município, alguns dos projetos
foram implementados e a história de alguns bairros cariocas estudados foi publicada na
segunda parte do livro ‘Espaço e Cidade- Conceitos e Leituras. (7 Letras, 2004)’,
ampliando a divulgação da educação patrimonial.
A professora conta que um dos projetos de arquitetura e urbanismo mais relevantes que
coordenou com estudantes de graduação e de pós-graduação foi o de intervir na área
portuária do Rio de Janeiro, intensificando a conservação dos imóveis tombados e
preservados para moradia de baixa e média renda e incentivando usos culturais para os
galpões industriais desativados.
O Relatório Final - desenvolvido com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) - constando do diagnóstico detalhado de toda a área
e dos projetos a serem implantados, foi entregue ao poder municipal em janeiro de 2001.
Não foi executado, mas segundo Evelyn, chamou a atenção para a área e deu origem a
outros projetos.
- Inegavelmente, a universidade pode proporcionar grandes impactos positivos nas
questões da preservação do patrimônio, alertando as diferentes esferas de poder, seja
por meio de projetos de extensão, projetos de pesquisa ou até mesmo das teses e
dissertações que podem sensibilizar o poder público tal como ocorreu na minha tese de
doutorado (1997), que despertou a prefeitura para a recuperação da Cinelândia e, em
especial, do antigo cinema Odeon e, também, para as melhorias executadas na Praça
Tiradentes -, conclui Evelyn.

Identidade e memória de Petrópolis

Participantes do projeto Casa Museu do Colono,
om Claudia Baima (à direita, de preto)
Imagem cedida por Claudia Baima
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O curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)
iniciou suas atividades na cidade serrana de Petrópolis no primeiro semestre de 2016.
Petrópolis teve seu conjunto urbano-paisagístico tombado pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1964, e estendido em 1980 e 1982. Parte
considerável da cidade está sob a jurisdição do Escritório Técnico do Iphan na Região
Serrana e, legalmente, para qualquer intervenção nessas áreas, se faz necessário o aval
dos técnicos responsáveis.
– Mediante este rico acervo arquitetônico, o corpo docente com o corpo discente vêm
elaborando desde então, uma série de Projetos de Extensão e atividades acadêmicas
voltados para a valorização, preservação e difusão deste patrimônio. O campus está
localizado em um casarão, que pertenceu à família de Joaquim Nabuco, inserido no
conjunto urbano-paisagístico tombado -, explica a professora Claudia Baima.
Segundo ela, o Projeto de Extensão “Conhecendo o Patrimônio Arquitetônico de
Petrópolis” (2018 – atual) desenvolvido pelo professor Arthur Tavares com a colaboração
dos professores Claudia Baima, Maria das Graças Ferreira e Alexandre Lourenço,
vincula-se intimamente ao desenvolvimento de uma pesquisa sobre arquitetura
petropolitana, com vistas a oferecer necessária contribuição para a consolidação da
historiografia arquitetônica regional, e promover a valorização do patrimônio arquitetônico
local, ampliando sua difusão através da produção de conteúdo específico para veiculação
em meios de divulgação estratégicos.
Como desdobramento deste projeto, a pesquisa propõe a elaboração de um guia de
arquitetura do primeiro distrito do município com o objetivo constituir fonte bibliográfica de
referência, dirigida tanto a arquitetos e pesquisadores como ao turista diletante, visando
enriquecer a experiência de visitação às obras pesquisadas, e a fortalecer a ainda
incipiente prática da educação patrimonial, afirma Claudia.

Claudia Baima: Valorização da cidade
Imagem cedida pela entrevistada

292

O Projeto de Extensão “Fichas de Diagnóstico sobre Incidência de Parâmetros
Construtivos” (2018-2020) de Claudia, em colaboração com os professores Arthur
Tavares e Alexandre Lourenço, partiu do convite feito pelo Escritório Técnico para o
levantamento e preenchimento de fichas de diagnósticos do conjunto tombado, assim
como de sua área de entorno. As vinte e sete fichas confeccionadas pelos alunos servirão
de material de análise do uso do solo à luz da legislação vigente, nas áreas tombadas do
conjunto urbano-paisagístico e entornos preservados da cidade de Petrópolis, visando um
estudo para a pertinência de uma rerratificação da Portaria nº 213/96 do IPHAN,
relacionada à ocupação, uso do solo e gabaritos destas áreas.
A professora Claudia explica que, a proposta desta rerratificação da portaria é tornar a
atual normativa mais condizente com a dinâmica de crescimento da cidade, porém, ao
mesmo tempo, respeitando e preservando os valores atribuídos ao conjunto quando de
seu tombamento, assim como conservando seu desenvolvimento coerente e a sua
adaptação harmoniosa às necessidades contemporâneas.
O Projeto de Extensão intitulado “Preservação – Educação Patrimonial: Casarões e
Palacetes do Centro Histórico e Paisagístico de Petrópolis/RJ” foi criado em 2018 pela
professora Maria das Graças Ferreira, com o objetivo de levantar dados, promover
palestras, informativos, visitas guiadas para a divulgação sobre a história, arquitetura e
patrimônio do Centro Histórico e Paisagístico da cidade de Petrópolis e de contribuir para
a difusão da educação patrimonial do Patrimônio Cultural, arquitetônico e paisagístico,
implantado no século XIX e XX, construído a partir do plano urbanístico do Major Júlio
Frederico Koeller, de 1845.
– Seu principal enfoque é a integração da Universidade com a comunidade, com a
participação dos alunos na produção e divulgação de conteúdo por meio de eventos,
palestras realizadas no campus, escolas e museus e publicações na página do Facebook
“Educação Patrimonial – UERJ Petrópolis” (@patrimoniopetrópolis) e na elaboração de
ações educativas, conclui Claudia.
O Projeto de Pesquisa “Projeto de Restauro – Casa do Barão do Rio Branco/Petrópolis”
em desenvolvimento desde 2018, é coordenado pela professora Maria das Graças
Ferreira, com a colaboração dos professores Claudia Baima, Patrícia Drach, Carina
Martins e Vinícius Masquetti. O conjunto arquitetônico-paisagístico é tombado pelo
INEPAC e pertence à UERJ. A proposta do projeto é desenvolver pesquisas e estabelecer
as etapas do projeto de restauro do casarão, anexos e jardins com o corpo docentes e
discentes, para sua preservação através da reabilitação do conjunto tombado. Os
resultados da pesquisa, ainda em andamento, alimentam, com todas as informações
coletadas
e
trabalhos
desenvolvidos pelos
alunos,
o
site
https://uerjarq20181.wixsite.com/witeebs , disponível para consulta.
– Através da disciplina “Maquete”, ministrada pela professora Glaucia Augusto Fonseca,
pretendemos exibir a original concepção arquitetônica, revivendo magicamente a
exemplar de edifícios em muitas ocasiões esquecidos e frequentemente
descaracterizados. Buscamos solidificar o respeito pelo patrimônio edificado, por criar
consciência de pertencimento, afetividade e ascendência de conhecimento e valorização
dos exemplares da cidade de Petrópolis. As maquetes resultam em um excelente meio
para conhecer obras arquitetônicas relevantes, despertando na comunidade, nos turistas
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e na nova geração (representada por nossos alunos) a valorização e o respeito pelos
edifícios patrimoniais -, ressalta a professora.
Em parceria com o escritório técnico do IPHAN, o Projeto de Extensão “Pesquisa de
edifícios e centro histórico com processo de tombamento no Iphan”(2019), coordenado
pela professora Maria das Graças Ferreira e colaboração das professoras Claudia Baima
e Patrícia Drach, trata da cooperação para a pesquisa e levantamento de dados para a
conclusão e encerramento do processo de tombamento da Casa Museu do Colono. Como
desdobramento deste projeto, participamos do evento “Primavera dos Museus”, com
palestras educativas para turismólogos da cidade, sobre o sistema construtivo do MuseuCasa.
O Museu Casa do Colono também é o objeto de estudo do Projeto de Pesquisa (2020)
desenvolvido pela professora Sabrina Barbosa, com bolsa da FAPERJ para o aluno, e a
colaboração da professora Claudia Baima. A pesquisa intitulada “Avaliação do conforto
em patrimônio histórico arquitetônico de Petrópolis – RJ: um estudo envolvendo
simulação computacional” tem como objetivo avaliar o conforto térmico e luminoso do
edifício patrimonial que abriga o museu.
A professora Claudia aponta que, a construção representa uma das edificações mais
antigas existentes na cidade e remete à adaptação vivida pelos imigrantes germânicos
após sua chegada à região. É relevante, portanto, que seu desempenho térmico e
luminoso seja avaliado enquanto em reuso como ambiente museológico, a fim de guiar
futuro projeto de restauro, com a identificação da necessidade de adaptações, visando
garantir sua conservação e seu valor histórico.
O importante trabalho desenvolvido no Museu Casa do Colono pelos professores Claudia
Baima e Paulo Rocha para o “estudo de adequação das instalações elétricas para
edificações tombadas utilizando plataforma BIM” (2019 – atual) se consolidou com a
parceria da museóloga Ana Carolina Vieira para a elaboração de um Relatório Técnico
submetido ao edital do “Fundo Ibermuseus para o Patrimônio Museológico”. O Museu
Casa do Colono foi um dos 5 projetos contemplados pelo edital e o único no Brasil.
O Fundo é uma convocatória anual e sua contribuição é voltada para a “proteção do
patrimônio ibero-americano por meio de apoio à realização de diagnósticos e planos de
intervenção, ações de assistência técnica e intervenção pontual em situação de
emergência. Este ano de 2020, o Fundo priorizou as “solicitações decorrentes de
situações de riscos produzidas pelos fechamentos temporários dos museus em razão da
pandemia do COVID-19”.
Segundo a professora Claudia Baima, este prêmio reflete a dedicação e desenvolvimento
dos trabalhos elaborados pela faculdade para a valorização da cidade.
– Todas as ações são gratificantes para o fortalecimento da identidade e da memória de
Petrópolis -, diz Claudia.
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Research, reflection, and discussion on
heritage in universities
Academic production ensures conservation, restoration, and rehabilitation of heritage

Part 2

Professor Flávio Kiefer of Pontifical Catholic University of Rio Grande
do Sul (PUC-RS): “a fundamental role in preserving historic heritage”
Image provided by the interviewee

University has a fundamental role in preserving the historic heritage, according to
Professor Flávio Kiefer of the Architecture and Urbanism course of the Pontifical Catholic
University of Rio Grande do Sul (PUC-RS). First, because it is at the university that is
created and developed the fundamentals of what is a heritage, of what should be
preserved, and how it can be done.
- The university functions as a resonance box, propagating to society the concepts and
values that will guide the decisions on what must be preserved and therefore work as an
intellectual paradigm for the governmental bodies in charge of designing policies and
protection systems for heritage -, analyses Kiefer.
Subsequently, he says the university is essential for the theoretical studies it ignites
through the scientific research it develops, the test of techniques, materials, and
proceedings, the exercises of restoration and rearchitecting projects, of photographic,
documental and registering surveys and so many other activities useful for heritage
protection institutions or even to those interested in carrying out preservation claims that
contradict the consensus.
- The university turns the paradigms of the area of restoration and heritage studies into
something alive, being constantly debated and transformed -, defines the Professor.
During the period when he lectured on Retrospective Techniques at ULBRA, in Canoas, a
city in Rio Grande do Sul, Kiefer encouraged students who traveled every day from distant
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cities to identify a building and justify the importance of preserving it, finally applying the
methodology of restoration projects.
- It was very gratifying to see how they all brought well-justified options for their choices.
Even better was knowing that many had involved their communities in this story, including
city halls and city councils, creating real interest in preserving the buildings -, the master
says, proudly.
Kiefer says that this experience was a lesson even for him, who got rid of prejudices over
the erudition surrounding the aesthetic and constructive quality of architecture or even the
historic meaning of each building. It became clearer to him that each community has its
references, its milestones of memory, which generate the idea of stability and continuity of
life in that community.
Ana Carolina Pellegrini, Professor of Architecture and Urbanism for undergraduate
students and the Graduate and Research Program in Architecture (PROPAR) of the
College of Architecture at the Rio Grande do Sul Federal University (UFRGS), highlights
that the vital role of university participation in preserving historic heritage in the region is
mainly due to its capacity to research, reflect, and discuss over the issue, “in a context
ideally protected from the pressures and interests of market and politics”.

Professora Ana Carolina Pellegrini also highlights the vital role of university participation in
preserving historic heritage
Image provided by the interviewee

- The forms of historic heritage preservation and the criteria adopted to intervene in
culturally relevant buildings or sites arouse controversy and debate inside and outside the
academic environment. The autonomy of the public university, assured by the Federal
Constitution, contemplates scientific, pedagogical, administrative aspects, as well as
finance and heritage management. Additional to these favorable conditions is the high
level of excellence in technical education of its members, and the result indicates a fertile
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and plural field for the construction of ideas and means which contribute to safeguarding
the historic heritage -, the Professor analyses.
The undergraduate course in Architecture and Urbanism at UFRGS includes classes
dedicated to reflecting on heritage conservation, such as Retrospective Techniques and
Architectonic Project Atelier IV, dedicated to project a new architecture on a build context,
including interior solutions. According to Ana Pellegrini, the final projects of this
undergraduate course have increasingly presented themes related to the safeguard and
qualified transformation of the built environment, part of the cities in the region but not
exclusive to them.
- In 2019, for example, over a third of the Final Projects for the Undergraduate course in
Architecture at UFRGS were related to projects on built environments. It is worth noting
the frequency of projects located at Porto Alegre’s 4th district, an old industrial area in the
city, degraded, but that after directed revitalizing interventions aimed at giving new cultural
functions to the area, it is being given a new urban plan, also developed by the University
in partnership with the City Hall -, the professor notes.
The graduate programs PROPAR (Research and Graduate Program in Architecture) and
PROPUR (Graduate Program in Urban and Regional Planning) contribute to the research
on historic heritage - not only regionally, but also at the national and international context.
according to Ana.
- I would highlight the numerous works related to the inventory of modern heritage made
by PROPAR, the studies dedicated to the memory of cities, developed by PROPUR, as
well as the promotion of events to the scholar public and the community -, she says.
Another important topic mentioned by the professor is the Museology undergraduate
course, offered by the Faculty of Library Science and Communication, which generated
the graduate program in Heritage and Museology, forming highly qualified professionals to
work at universities, research institutes, government agencies, museums, etc.
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Initiatives of recovery, preservation, conservation and generate new function for the
headquarters of the first undergraduate courses of UFRGS
Image provided by Ana Carolina Pellegrini
The development of the Recovery of Historical and Cultural Heritage project of the
UFRGS is internationally renowned. Since 1999, the project creates initiatives to recover,
preserve and generate new functions to the set of buildings which constituted, at the turn
of the 19th to the 20th century, the headquarters of the first undergraduate courses from
which the University originated.
The buildings at the UFRGS campus constitute one of the oldest architectural sets for high
education built in Brazil. The project is financed with resources from the Federal Law of
Culture Incentives and has wide engagement from the community. Nine buildings have
already been restored, as well as community actions to raise awareness on the
importance of preserving historic heritage. This work is so widely recognized that it
received the Rodrigo Melo Franco de Andrade prize, in 2006, and the "Reina Sofia
International Award" for the Conservation and Restoration of Cultural Heritage in 2012.
Heritage education
The architect and urbanist Evelyn Furquim Werneck Lima, a Professor of the Center of
Language and Arts of the Federal University of the State of Rio de Janeiro (Unirio), argues
that, whenever possible, the university must participate in the conservation of heritage in
the region where it is located and promote heritage education. The Praia Vermelha
campus is located in the Urca neighborhood, with numerous listed buildings and full of
houses which are icons of Rio’s eclectic and Art-Déco style, together with its tree-lined
streets.
On this campus, there is a shed reminiscent of the 1908 International Exhibition,
nowadays a facility of the university and heritage-listed after the initiative of a group of
professors and the State Institute of Cultural Heritage (Inepac). At the site, there are two
theaters: the Glauce Rocha Room and the Paschoal Carlos Magno Room, a part of the
Center of Language and Arts, besides other rooms.
- The university has a vital role in heritage conservation and the Dean’s office, in the Urca
campus, also at the Pasteur Avenue, is located in an old residence that is heritage-listed
and well preserved. I believe the University must have extracurricular works regarding
heritage education and propose ideas for the conservation of heritage buildings. During my
time as a Coordinator, when I designed the graduate courses of the Architecture and
Urbanism Graduate Programme of the Metodista Bennett Institute, especially the
Restoration and Recycling of Buildings course, I encouraged students not only to propose
projects for the conservation of the historic building at 55 Marques de Abrantes Street,
headquarters of the Institute but also told them to develop projects for numerous heritagelisted conservated buildings in the city, always aiming to readapt them as residential
buildings - says Evelyn, who is also a member of the Cultural Heritage Council/RJ, as a
CNPq research fellow.
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Unirio Rectory Building
The image is a courtesy of Evelyn Furquim Werneck Lima / CRI Collection / Unirio

Some selected projects were published in the book “Culture, Heritage and Housing.
Possibilities and Models” (7 Letras publishing, 2004). At the same time, in the Urban
Projects Course, students carried out urban preservation and improvement projects for
areas such as Catumbi, Cruz Vermelha, Santa Teresa, Cidade Nova and the Port Area.
Since many graduate students worked as architects for different municipal bodies, some of
the projects were in fact implemented and the history of some neighborhoods in Rio de
Janeiro was studied and published in the second part of the book “Space and CityConcepts and Readings” (7 Letras publishing, 2004) ’, expanding the dissemination of
heritage education.
The professor says that one of the most relevant architecture and urbanism projects,
which she coordinated with undergraduate and graduate students, was to intervene in the
port area of Rio de Janeiro, intensifying the conservation of the listed and preserved
buildings to create low and medium-income housing and encouraging cultural uses for the
deactivated industrial warehouses.
The Final Report - developed with the support of the Rio de Janeiro State Research
Support Foundation (FAPERJ) - consisting of a detailed diagnosis of the entire area and
the projects to be implemented was handed over to the municipal government in January
2001. None of them were executed, but according to Evelyn, it drew attention to the area
and gave rise to other projects.
- Undeniably, the university can provide great positive impacts on issues of heritage
preservation, alerting the different spheres of power, whether through extension projects,
research projects or even the theses and dissertations that can sensitize the public power,
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like what happened in my doctoral thesis (1997), which raise the city government’s
awareness to recover Cinelândia area and, in particular, the old Odeon cinema, as well as
for the improvements carried out in Praça Tiradentes -, concludes Evelyn.

Petrópolis identity and memory

Participants of the Casa Museu do Colono Project
with Claudia Baima (right, in black)
Image courtesy of Claudia Baima

The Architecture and Urbanism course at the State University of Rio de Janeiro (Uerj)
started its activities in the mountain town of Petrópolis in the first half of 2016. Petrópolis
had its urban-landscape ensemble listed by the National Historical and Artistic Heritage
Institute (IPHAN) in 1964, and extended in 1980 and 1982. A considerable part of the city
is under the jurisdiction of the IPHAN Technical Office in the Mountain Region and, legally,
for any intervention in these areas, the approval of the responsible technicians is
necessary.
- Through this rich architectural collection, the faculty with the student body have since
then developed a series of Extension Projects and academic activities aimed at
enhancing, preserving and disseminating this heritage. The campus is located in a big
house, which belonged to Joaquim Nabuco's family, inserted in the listed urban-landscape
ensemble -, explains professor Claudia Baima.
According to her, the Extension Project “Knowing the Architectural Heritage of Petrópolis”
(2018-current) developed by Professor Arthur Tavares with the collaboration of Professors
Claudia Baima, Maria das Graças Ferreira and Alexandre Lourenço, is closely linked to
the development of a research on petropolitan architecture, with a view to offering the
necessary contribution to the consolidation of regional architectural historiography, and to
promote the valorization of the local architectural heritage, expanding its diffusion through
the production of specific content for dissemination in strategic media.
As a result of this project, the research proposes the elaboration of an architecture guide
for the first district of the municipality with the objective of constituting a bibliographic
reference source, aimed at both architects and researchers and the amateur tourist,
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aiming at enriching the experience of visiting the researched works, and to strengthen the
still incipient practice of heritage education, says Claudia.

Claudia Baima: valuing the city
Image courtesy of the interviewee

The Extension Project “Diagnostic Sheets on Incidence of Constructive Parameters”
(2018-2020) by Claudia, in collaboration with professors Arthur Tavares and Alexandre
Lourenço, started from the invitation made by the Technical Office for the survey and filling
out of the diagnostic sheets of the ensemble, as well as its surrounding area. The twentyseven files prepared by the students will serve as material for the analysis of land use in
the light of the current legislation, in the listed areas of the urban-landscape complex and
preserved surroundings of the city of Petrópolis, aiming at a study for the relevance of a
re-ratification of the Ordinance. 213/96 of IPHAN, related to occupation, land use and
templates in these areas.
Professor Claudia explains that the purpose of this reassessment of the ordinance is to
make the current regulations more consistent with the city's growth dynamics, while, at the
same time, respecting and preserving the values attributed to the group when it was listed,
as well as conserving its coherent development and its harmonious adaptation to
contemporary needs.
The Extension Project entitled “Preservation - Heritage Education: Houses and Mansions
in the Historical and Landscape Center of Petrópolis/RJ” was created in 2018 by professor
Maria das Graças Ferreira, aiming at collecting data, promoting lectures, informational,
guided tours for the dissemination of the history, architecture and heritage of the Historical
and Landscape Center of the city of Petrópolis and of contributing to the dissemination of
heritage education of Cultural, Architectural and Landscape Heritage, implanted in the
19th and 20th century, built from the urban plan of the Major Júlio Frederico Koeller, from
1845.
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- Its main focus is the integration of the University with the community, with the
participation of students in the production and dissemination of content through events,
lectures on campus, schools and museums and publications on the Facebook page
“Patrimonial Education - UERJ Petrópolis” (@patrimoniopetrópolis) and in the elaboration
of educational actions, concludes Claudia.
The Research Project “Restoration Project - Casa do Barão do Rio Branco / Petrópolis” in
development since 2018, is coordinated by Professor Maria das Graças Ferreira, with the
collaboration of Professors Claudia Baima, Patrícia Drach, Carina Martins and Vinícius
Masquetti. The architectural-landscape ensemble is listed by INEPAC and belongs to
UERJ. The proposal of the project is to develop research and establish the stages of the
project of restoration of the mansion, annexes and gardens with the teaching staff and
students, for its preservation through the rehabilitation of the listed building. The results of
the research, that is still in progress, feed the website (https://uerjarq20181.wixsite.com/witeebs) with all the information collected and works developed by
the students.
- Through the discipline "Model", taught by Professor Glaucia Augusto Fonseca, we intend
to exhibit the original architectural design, magically reviving the example of buildings that
were often forgotten and often uncharacterized. We seek to solidify the respect for the built
heritage, by creating awareness of belonging, affection and ancestry of knowledge and
appreciation of the examples of the city of Petrópolis. The models result in an excellent
way to get to know relevant architectural works, awakening in the community, tourists and
the new generation (represented by our students) the appreciation and respect for heritage
buildings -, points out the teacher.
In partnership with the technical office of IPHAN, the Extension Project “Research of
buildings and historic center with the listing process at Iphan” (2019), coordinated by
Professor Maria das Graças Ferreira and collaboration with Professors Claudia Baima and
Patrícia Drach, deals with the cooperation for research and data collection for the
conclusion and closure of the tipping process of the Casa do Museum. As a result of this
project, we participated in the event “Spring of the Museums”, with educational lectures for
tourism specialists in the city, about the building system of the Museum-Casa.
The Casa do Colono Museum is also the object of study of the Research Project (2020)
developed by professor Sabrina Barbosa with a FAPERJ scholarship for the student and
the collaboration of professor Claudia Baima. The research entitled "Evaluation of comfort
in architectural heritage of Petrópolis - RJ: a study involving computer simulation" aims to
assess the thermal and luminous comfort of the heritage building that houses the museum.
Professor Claudia points out that the building represents one of the oldest buildings in the
city and refers to the adaptation experienced by Germanic immigrants after their arrival in
the region. It is relevant, therefore, that its thermal and luminous performance is evaluated
while in reuse as a museum environment, in order to guide a future restoration project,
with the identification of the need for adaptations, in order to guarantee its conservation
and its historical value.
The important work developed at the Casa do Colono Museum by professors Claudia
Baima and Paulo Rocha for the “study of the adequacy of electrical installations for
buildings listed using the BIM platform” (2019-current) was consolidated with the
partnership of the museologist Ana Carolina Vieira for the elaboration of a Technical
Report submitted to the “Ibermuseums Fund for Museum Heritage”. The Casa do Colono
Museum was one of the 5 projects contemplated by the public notice and the only one in
Brazil.
The Fund is an annual call and its contribution is aimed at the protection of Ibero-American
heritage by supporting the carrying out of diagnoses and intervention plans, technical
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assistance actions and punctual intervention in emergency situations. This year, the Fund
prioritized “requests arising from situations of risk caused by the temporary closings of
museums due to the COVID-19 pandemic”.
According to Professor Claudia Baima, this award reflects the dedication and development
of the work done by the faculty to enhance the city.
- All actions are rewarding for strengthening Petrópolis identity and memory -, says
Claudia.
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Reflexão Histórica
Produção acadêmica garante conservação, restauração e reabilitação do patrimônio

Parte 3

Artigo:
Por Paulo Bellinha**

Paulo Bellinha
Imagem cedia pelo autor

Refletir sobre a importância e participação da universidade na preservação do patrimônio
histórico na cidade do Rio de Janeiro é, forçosamente, uma reflexão histórica a respeito
do Reino de Portugal que aqui se instalou no século XIX. Traz uma indagação sobre
nosso passado colonial, não somente em termos de legado de técnicas construtivas lusas
- sobretudo nas igrejas -, mas também em termos de uma sociologia de nação. Nesse
sentido, apesar de então somente ser possível se ter uma formação universitária na
metrópole, essa reflexão sobre a participação da universidade na preservação do
patrimônio nos remete também ao filósofo Julien Freund, que destacou o papel que a
universidade teve no desenvolvimento urbano das cidades desde a Idade Média. E, de
fato, a formação escolástica esteve sempre ligada ao desenvolvimento das localidades
onde se inseriram essas construções, não sendo fortuita, portanto, esta citação do filósofo
no prefácio de uma obra do sociólogo Max Weber (Die Stadt), que se tornou referência
para a sociologia urbana.
Nos tempos em que vivemos, a religiosidade tem adquirido uma preponderância
inusitada, ancorada numa mercantilização da fé. A laicidade da ciência pode oferecer um
refúgio de proteção para a população desamparada e bombardeada pelo excesso de
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informação vindo de todos os lados. Em ‘Poéticas da Cidade’, livro de Pierre Sansot,
encontramos a noção de memória da pedra que pode nos auxiliar nosso caminho. O
generoso olhar deste filósofo sobre os desgastes dos pisos de pedra nos degraus de uma
escada nos leva a refletir sobre as histórias dos inúmeros passantes que causaram esses
desgastes, e, em contrapartida, o que essas pedras nos remeteram como carga de
memórias impressas por esses passos, ajudando nossa ascensão ou causando nossa
queda.
Pensar no papel da universidade na preservação do patrimônio cultural arquitetônico
somente é possível com este olhar, pois é a partir deste ponto que se revela a importância
desta participação, sobretudo se formos um flâneur, tal como Walter Benjamin nos
propõe, observando a Paris do século XIX. Propomos, portanto, uma caminhada de
compreensão deste patrimônio cultural arquitetônico universitário composto por 15
imóveis tombados (dois cedidos a outras instituições), sendo poucos deles criados
especificamente para fins universitários, a maior parte foram adaptações de uso. Com um
espaço de séculos entre o início da construção do primeiro imóvel e o da criação da
cidade universitária, pode-se compreender a carga de memória que carrega este
patrimônio, sendo os mais antigos deles da época imperial, quando a “marginalidade” foi
dividida em três campos de saber específicos para os abrigar.
Para melhor esclarecer este propósito, recorremos a Michel Foucault, que desenha estes
3 campos, e aqui articulamos com três tipologias distintas para acolher essa população
marginal: a Casa de Correção (criminosos), o Asylo da Mendicidade (ação social) e o
Hospital dos Alienados (manicômio), e não é nada irrelevante que estes dois últimos
tenham sido incorporados ao patrimônio universitário: o último é conhecido hoje como
Palácio Universitário, sede do Campus da Praia Vermelha, zona sul, sede de inúmeras
unidades acadêmicas, e o anterior é o HESFA - Instituto de Atenção à Saúde São
Francisco de Assis, na área central da cidade. Apesar de este último ter sido construído
com o mesmo fundo de recursos da Casa de Correção, como esta já foi demolida, os
exemplos remanescentes desta materialidade construtiva a partir do olhar foucaultiano da
marginalidade são hoje um legado utilizado pela UFRJ.
Na Zona Norte da cidade, temos um notável exemplar da época colonial com a residência
de D. João VI, que posteriormente foi transformado no Museu Nacional, vitimado
recentemente por um incêndio que destruiu parte seu acervo e passa por um processo de
catalogação do que foi possível ser resgatado e de salvaguarda dos seus remanescentes
arquitetônicos para futura restauração. Por outro lado, a grandiosidade de escala da
Cidade Universitária, com 5 milhões de m², abriga dois outros imóveis tombados, desta
vez notáveis exemplos modernistas: o Edifício Jorge Machado Moreira, que abriga o
Centro de Letras e Artes, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a Escola de Belas
Artes, e, antes de um outro incêndio, a Reitoria da UFRJ.
Com isso, pretendemos aqui demonstrar, através destes breves exemplos arquitetônicos,
a materialidade da relação intrínseca entre universidade e cidade, tal como apontado por
Freund, por um lado, e Foucault por outro, expondo as relações entre os excluídos da
cidade e os que a pensam. E apesar de todas as agruras que encontra a população no
seu cotidiano e das tragédias que nos assolam, é fundamental perceber que a criação do
Campus da Cidade Universitária, a partir do aterro de ilhas da Baía da Guanabara, sela a
criação de um território do saber, que oscila entre a fragilidade material e a consistência
imaterial.
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Na medida em que, para preservar, é fundamental utilizar respeitosamente este
patrimônio (convém destacar que este acervo arquitetônico se distribui pela área central e
zonas Sul e Norte da cidade), ousamos afirmar que não há uso mais respeitoso para o
patrimônio cultural arquitetônico no Brasil do que atenção à Saúde e Educação públicas, e
este é o uso que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem para o seu. Ao se pensar
o Dia Nacional do Patrimônio, na Capital Mundial da Arquitetura, saudamos a ciência da
preservação da memória e celebramos igualmente o Rio, Capital Nacional do Patrimônio
Universitário.
**Paulo Bellinha é Arquiteto e Urbanista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Doutor
em Sociologia - Université René Descartes, Sorbonne - Paris 5
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Historical reflection
Academic production ensures conservation, restoration,
and rehabilitation of heritage

Part 3

Article 1:
By Paulo Bellinha**

Paulo Bellinha
Picture provided by the author

Reflecting on the importance and participation of the university in the preservation of the
historical heritage in the city of Rio de Janeiro is, inevitably, a historical reflection on the
Kingdom of Portugal, which settled here in the 19th century. It raises a question about our
colonial past, not only regarding the legacy of Portuguese construction techniques especially in churches -, but also the sociology of the nation. Although at the time it was
only possible to have a university education in the metropolis, reflecting on the
participation of the university in the preservation of heritage also refers to philosopher
Julien Freund, who highlighted the role that university had in the urban development of
cities since the Middle Ages. In fact, the scholastic formation has always been linked to the
development of the areas where these institutions were placed and, therefore, this quote
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from the philosopher in the preface of sociologist Max Weber’s work (Die Stadt), has
become a reference for urban sociology.
In the times in which we live, religion has taken an unusual preponderance, anchored in
the commodification of faith. The secularness of science can offer a protective refuge for
the population who is forlorn and bombarded by an excess of information coming from all
sides. In 'Poetics of the City', a book by Pierre Sansot, we find the notion of stone memory,
which can help us on our way. The generous gaze of this philosopher on the wearing out
of stone floors on the steps of a staircase leads us to reflect on the stories of the countless
passers-by who caused these wearings, and, in contrast, what these stones bring to us as
a load of memories printed by these steps, helping us rise or making us to fall.
Thinking about the role of the university in the preservation of architectural cultural
heritage is only possible with this outlook, since it is from this point that the importance of
this participation is revealed, especially if we are a flâneur, as Walter Benjamin proposes,
observing 19th century Paris. Therefore, we propose a journey for understanding the
university’s architectural cultural heritage, composed of 15 listed buildings (two of them
assigned to other institutions), few of which were created specifically for university
purposes - most of them were adapted for the use. With a gap of centuries between the
beginning of the construction of the first building and the creation of the Cidade
Universitária (English translation: University Town), it is possible to understand the
memory load that this heritage carries, the oldest ones dating back to the Imperial period,
when “marginality” was divided in three specific fields of knowledge.
To better understand this purpose, we turn ourselves to Michel Foucault, who draws these
three fields. And here, we articulate with three distinct typologies to accommodate this
marginal population: the Casa de Correção (criminals), Asylo da Mendicidade (social
action) and Hospital dos Alienated (asylum). It is not irrelevant that these last two were
incorporated into the university heritage: the latter is known today as the University Palace,
headquarters of the Federal University of Rio de Janeiro’s Praia Vermelha Campus, south
zone of the city, headquartering numerous academic units. The other is the HESFA - São
Francisco de Assis Institute for healthcare, in the city’s central area. Although the latter
was built with the same funding as the Casa de Correção, since it was already
demolished, the remaining examples of this constructive materiality from the Foucaultian
perspective
of
marginality
are
today
a
legacy
used
by
UFRJ.
In the City’s north zone, we have a remarkable example from the colonial era: The
residence of Dom João the 6th, which was later transformed into the National Museum,
recently hit by a fire that destroyed part of its collection and undergoing a process of
cataloging what is possible to be rescued and safeguarding its architectural remains for
future restoration. On the other hand, the greatness of the Cidade Universitária’s scale,
with 5 million square meters, houses two other listed buildings, which are notable
modernist examples: the Jorge Machado Moreira Building, which houses the Center for
Languages and Arts, the School of Architecture and Urban Planning, the School of Fine
Arts, and, before another fire, UFRJ’s rectorate.
Thus, we intend to demonstrate here, through these brief architectural examples, the
materiality of the intrinsic relationship between university and city, as pointed out by Freud,
on the one hand, and Foucault on the other, exposing the relation between those excluded
from the city and those who reflect on it. And despite all the hardships that the population
faces in their daily lives and the tragedies that plague us, it is essential to realize that the
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creation of the Campus of the Cidade Universitária, from the landfill of islands in the
Guanabara Bay, seals the creation of a territory of knowledge, oscillating between material
fragility and immaterial consistency.
Since to preserve it one must respectfully use this heritage (it should be noted that this
architectural collection is distributed throughout the central, southern and northern areas of
the city), we dare to say that there is no more respectful use for the architectural cultural
heritage in Brazil than the attention to public health and education, and this is the use that
the Federal University of Rio de Janeiro has for itself. When thinking about the National
Heritage Day, in the World Capital of Architecture, we salute the science of preserving
memory and also celebrate Rio, the National Capital of University Heritage.
**Paulo Bellinha is an architect from the Federal University of Rio de Janeiro, and a PhD in
sociology - Université René Descartes, Sorbonne - Paris 5.
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O papel das instituições ao longo dos séculos
Produção acadêmica garante conservação, restauração e reabilitação do patrimônio

Parte 4

Artigo:
Por Andréa Borde**

Andréa Borde
Picture provided by the author

A universidade desempenha um papel fundamental na formação e preservação do
patrimônio cultural das cidades nas quais se localizam. As primeiras universidades
européias surgem, por exemplo, com o renascimento da vida urbana no século XI. Ao
longo dos séculos as universidades atraíram um número significativo de pessoas às suas
cidades que se tornaram cidades universitárias antes mesmo desta noção estar
associada ao território institucional do campus.
Bolonha, Paris, Oxford e Coimbra são bons exemplo de cidades universitárias, surgidas
nos séculos XII e XIII, onde as estruturas, formas e funções urbanas são imbuídas da
estreita relação entre cidade e universidade. Vir para as cidades estudar torna-se, a partir
de então, um fenômeno cultural com forte impacto nas transformações urbanas.
No Brasil esta relação entre cidade e universidade só se constituiu em um fenômeno
expressivo a partir de 1920. Esta situação pode ser, em parte, explicada pelo pacto
colonial imposto pela metrópole portuguesa no alvorecer do século XVI. A colônia
produzia o que Portugal produzisse. E o que são as universidades senão produção de
conhecimento? O ensino superior torna-se, assim, um ativo acessível apenas às elites
que se dirigiam à Universidade de Coimbra.Esta situação começa a se arrefecer com a
criação de instituições de ensino superior, a partir de 1792. Mesmo com as mudanças
introduzidas neste pacto a partir de 1808 com a transferência da Corte Portuguesa para a
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colônia a primeira universidade pública brasileira só foi criada em 1920, a partir da reunião
de faculdades existentes em torno de uma reitoria. Há 100 anos nascia, assim, a
Universidade do Rio de Janeiro, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Naquele
momento ainda estavam ausentes os elementos que determinariam a urgência - não a
necessidade - de salvaguarda do patrimônio cultural.
A noção de patrimônio nasceu no século XVIII na França fortemente associada à
modernidade e à percepção de que os monumentos responsáveis por uma certa
estabilidade histórica como tudo que era sólido estava prestes a se desmanchar no ar.
Neste sentido, patrimônio, modernidade e identidade nacional são noções inseparáveis na
constituição do campo do patrimônio cultural.
No momento em que emergiu a noção de patrimônio no contexto europeu não se pode
falar ainda em processo de modernização no Brasil, nem, tampouco em uma identidade
nacional. Este quadro mudou em 1890 com a emergência do Estado Republicano apoiado
nas noções de nação e identidade nacional. Ainda teríamos que aguardar quatro décadas
para que a salvaguarda do patrimônio nacional se constituísse como um dos
modernismos dos processos de modernização em curso. No Brasil, portanto, ser moderno
e preservar o passado são processos que ocorrem simultaneamente.
Em 1937, foi criado o órgão de preservação patrimonial e no ano seguinte foram
efetuados os primeiros tombamentos. Entre estes, estão alguns bens patrimoniais que
integram o acervo edificado da atual UFRJ. São edificações e espaços de sociabilidades
que participam da história urbana da cidade desde o final do século XVIII. Mais do que
bens representativos desta ou daquela linguagem arquitetônica, o patrimônio cultural
edificado universitário é parte integrante de um território cultural fortemente associado à
formação da memória e da identidade dos diferentes grupos sociais formadores da
universidade e de nossa sociedade. O patrimônio universitário é enunciador de
significações culturais específicas associadas ao uso universitário.
Qual seria, então, o diferencial do patrimônio cultural universitário para o campo do
patrimônio cultural na contemporaneidade e as dificuldades impostos à salvaguarda
patrimonial? Este patrimônio é portador não apenas de características específicas, mas
também de potencialidades que o singularizam, como a formulação de políticas públicas
de preservação e educação patrimonial para atuação na conservação desses bens e a
difusão do conhecimento acumulado para além do território acadêmico.
Embora o foco dessas análises tenha sido o patrimônio cultural edificado da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, minha cidade universitária, podemos aplicá-las às
universidades brasileiras formadas no século XX, detentoras de bens de valor patrimonial.
** Andréa Borde é professora do PROURB/UFRJ. Se quiser ampliar pode colocar também
que sou coordenadora do Laboratório de Patrimônio Cultural e Cidade Contemporânea
(LAPA) e vice-coordenadora do Docomomo Brasil
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The role of institutions over the centuries
Academic production ensures conservation, restoration,
and rehabilitation of heritage

Part 4
Article 2:
By Andréa Borde**

Andréa Borde
Imagem cedida pela autora

University plays a fundamental role in the formation and preservation of the cultural
heritage of the cities in which they are located. The first European universities, for
example, came with the renaissance of urban life in the 11th century. Over the centuries,
universities have attracted a significant number of people to their cities, which have
become “university towns” even before this notion was associated with the campus’s
institutional territory.
Bologna, Paris, Oxford and Coimbra are good examples of university towns, which
emerged in the 12th and 13th centuries and where urban structures, forms and functions
are imbued with the close relationship between city and university. From that moment on,
coming to cities to study became a cultural phenomenon with a strong impact on urban
transformations.
In Brazil, this link between city and university only became a significant phenomenon after
1920. This scenario can be partly explained by the colonial pact imposed by the
Portuguese metropolis at the beginning of the 16th century. The colony produced
whatever Portugal produced. And what are universities if not knowledge production? Thus,
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higher education became an asset only accessible to the elites who went to the University
of Coimbra.
The picture started to change with the creation of higher education institutions, starting in
1792. Even with the changes introduced to this pact since 1808, after the transfer of the
Portuguese Court to the colony, the first Brazilian public university was created only in
1920, from the assembly of existing colleges around a rectorate. Thus, 100 years ago, the
University of Rio de Janeiro was born and is now the Federal University of Rio de Janeiro.
At that time, the elements that would determine the urgency - not the need - for
safeguarding cultural heritage were still absent.
The notion of heritage was born in France in the 18th century, strongly associated with
modernity and the perception that the monuments responsible for a certain historical
stability, as well as everything that was solid, were about to dismantle in the air. In this
respect, heritage, modernity and national identity are inseparable notions in the
constitution of the cultural heritage field.
At the moment when the notion of heritage emerged in Europe, one could not speak of a
modernization process in Brazil, nor of a national identity. This changed in 1890 with the
emergence of the Republican State supported by the notions of nation and national
identity. However, we would still have to wait four decades for the safeguarding of national
heritage to become one of the elements of the ongoing modernization processes. In Brazil,
therefore, being modern and preserving the past are processes that occur simultaneously.
In 1937, the patrimonial preservation body was created and, in the following year, the first
listings were carried out. Among these are some patrimonial assets that are part of the
building collection of the current Federal University of Rio de Janeiro. They are buildings
and spaces for sociability that have participated in the city’s urban history since the end of
the 18th century. More than assets that represent this or that architectural language, the
university's buildings cultural heritage is an integral part of a cultural territory strongly
associated with the formation of memory and identity of the different social groups that
form the university and our society. The university heritage is a vector of specific cultural
meanings associated with university use.
Then, what would be the university cultural heritage’s distinctiveness in the field of cultural
heritage in contemporary times and the difficulties imposed on heritage safeguarding? This
heritage bears not only specific characteristics but also potentialities that make it unique,
such as the formulation of public policies for heritage preservation, the education for acting
in the conservation of these assets and the dissemination of accrued knowledge beyond
the academic territory.
Although the focus of these analyzes was the cultural heritage of the Federal University of
Rio de Janeiro’s buildings, my university town, we can apply them to Brazilian universities
created in the 20th century, which hold assets of patrimonial value.
** Andréa Borde is a professor at PROURB/UFRJ. She is also the coordinator of the
Cultural Heritage and Contemporary City Lab (LAPA) and vice-coordinator of
Docomomo Brasil.
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Valor histórico e memória
Produção acadêmica garante conservação, restauração e reabilitação do patrimônio

Parte 5

A UFBA tem, historicamente, um papel importantíssimo na preservação do patrimônio
cultural brasileiro e baiano, define Nivaldo Vieira de Andrade Junior, presidente Nacional
do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e coordenador do Programa de Pós-graduação
em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (PPGAU/UFBA). Segundo
ele, desde o início dos anos 1980, a universidade sedia o principal curso de formação
para arquitetos da América Latina no campo da conservação e restauração, em nível de
pós-graduação: o CECRE, atualmente MP-CECRE (Mestrado Profissional em
Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos).

Nivaldo Vieira de Andrade Junior: UFBA sedia o principal curso de formação
para arquitetos da América Latina em conservação e restauração
Imagem cedida pelo entrevistado

Além disso, presta frequentemente assessoria e consultoria aos órgãos públicos na
identificação de bens culturais, na normalização de sítios históricos urbanos e na
elaboração de projetos arquitetônicos e urbanísticos para bens tombados.
- Nos anos 1970, o professor Paulo Ormindo de Azevedo coordenou uma equipe de
docentes da Faculdade de Arquitetura da UFBA na elaboração dos planos urbanísticos
para as cidades históricas de Laranjeiras e São Cristóvão. Na primeira metade dos anos
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1980, uma equipe de pesquisadores do Centro de Estudos da Arquitetura na Bahia
(CEAB), da FAUFBA, elaborou, junto com técnicos dos órgãos federal (IPHAN) e estadual
(IPAC) do patrimônio e da Prefeitura de Salvador, todos os estudos que resultaram no
reconhecimento do Centro Histórico de Salvador como Patrimônio Mundial pela Unesco e
na ampliação da poligonal tombada pelo Iphan -, conta Nivaldo.
Atualmente, um grupo de docentes e discentes da mesma faculdade, inclusive o professor
Nivaldo, presta assessoria ao Iphan no estabelecimento de normas e critérios de
intervenção para este mesmo centro histórico. Há décadas, o Núcleo de Tecnologia da
Preservação e da Restauração (NTPR) da Escola Politécnica e da FAUFBA, sob a
coordenação do professor Mário Mendonça, presta consultoria no diagnóstico e para a
restauração de monumentos em todo o país - atualmente, está assessorando o Iphan no
Real Forte Príncipe da Beira, em Rondônia.
- Dissertações de mestrado e teses de doutorado defendidas no Programa de Pósgraduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA têm sido fundamentais na salvaguarda
de importantes bens arquitetônicos e urbanos, como ocorreu recentemente com o
tombamento, no âmbito municipal, da Pedra de Xangô, em Salvador, a partir da pesquisa
desenvolvida no mestrado - acrescenta Nivaldo.

Referência em Minas Gerais
A UFMG sempre foi uma referência na preservação do patrimônio em Minas Gerais, na
visão do professor Leonardo Castriota, da Universidade Federal de Minas Gerais.

Leonardo Castriota, professor da UFMG
Imagem cedida pelo entrevistado

- Desde a década de 1940, há colaboração da UFMG e do Iphan, que se corporificou, por
exemplo, na atuação de Sylvio de Vasconcellos, que foi professor e diretor da Escola de
Arquitetura e superintendente estadual do Iphan. Os arquitetos modernistas tinham
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grande compromisso com a preservação do nosso patrimônio, e foram os artífices das
políticas de patrimônio no estado -, explica ele.
Castriota ressalta o grande esforço de registro e difusão do acervo patrimonial feito pela
Escola de Arquitetura da UFMG. Nele se destaca o Laboratório de Fotodocumentação
Sylvio de Vasconcellos, que tem um acervo de mais de 50 mil imagens do patrimônio da
região.
De acordo com o professor, a UFMG produziu trabalhos importantes na linha do
patrimônio desde os anos 1950. E cita a realização, em colaboração com o Iphan e a
Unesco, de um Curso de Especialização em Restauro, nos anos 1970. Muitos projetos de
pesquisa e extensão foram realizados nas décadas seguintes, como o de Reabilitação
Integrada da Lagoinha (Belo Horizonte). O trabalho, coordenado por Castriota, recebeu o
Grande Prêmio de Urbanismo do XV Congresso Brasileiro de Arquitetos do IAB, em 1997.
Também foi desenvolvido o projeto Mestres Artífices, com o inventariamento dos mestres
da arquitetura e construção de Minas Gerais e Santa Catarina, sob encomenda do Iphan.
O professor Castriota coordena atualmente um grande projeto de requalificação dos
espaços e edifícios históricos da Funarte, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e
Brasília. É o Programa de Requalificação de Expansão de Equipamentos da Funarte, que
tem um importante patrimônio arquitetônico, com galpões do início do século XX, obra do
Niemeyer em Brasília, fazenda colonial em Paty do Alferes (RJ). E a ideia deste programa
é preparar projetos de recuperação, restauro e requalificação de todos estes
equipamentos.

Aldeia do Arcozelo, em Paty do Alferes
Imagem cedida pelo entrevistado

- Para isso, estamos usando um método pioneiro desenvolvido pela universidade federal,
em que a gente faz a escuta qualificada dos diferentes atores. Trabalhamos muito com a
perspectiva intersubjetiva da projetação. A ideia é que o projeto deva responder à
demanda dos diferentes atores da sociedade, não só a Funarte. É ouvir toda a cena
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cultural, trabalhadores da área da cultura para entender o caráter, a vocação de cada um
destes espaços para aí propormos projetos de restauros -, conta Castriota.

É um projeto de intervenção no simbolismo dos lugares. Então, a equipe faz uma escuta
qualificada para captar os diversos significados de cada um deles e fazer a proposta de
intervenção física. A UFMG está desenvolvendo o programa utilizando seus recursos,
pesquisa de extensão, professores especialistas, alunos de mestrado, doutorado e
graduação.

- É um método muito interessante e que vamos usar na segunda etapa do projeto, cuja
ideia é expandir a atuação da Funarte nas regiões, Norte, Nordeste e Sul, onde ela ainda
não tem representação. Vamos ouvir a cena de Belém, Recife, Curitiba e vamos fazer
prospecção de edifícios, principalmente os históricos desocupados. Principalmente
edifícios pertencentes ao governo federal que poderiam ser recuperados em uma
segunda etapa para a Funarte expandir a sua atuação. É uma colaboração através de um
TED (Transferência de Execução Descentralizada), entre a Funarte e a UFMG -, diz.
======
O professor Flávio Carsalade, arquiteto urbanista, professor do IAB-MG e ex-presidente
do IAB/MG, concorda que a relação entre a Escola de Arquitetura da UFMG e o
patrimônio histórico-cultural do Estado de Minas Gerais é estreita. Ele afirma que a
faculdade assumiu a liderança em vários momentos de consolidação do serviço de
proteção patrimonial e mesmo de ações e inovações técnicas com relação a esse
patrimônio.

Professor Flavio Carsalade
Foto: Mário Ulysses / cedida pelo entrevistado
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- Desde logo após a sua fundação, o Iphan criou uma Superintendência Regional em
Minas Gerais que foi sucessivamente coordenada por professores da Escola de
Arquitetura que aliavam as suas pesquisas acadêmicas às tarefas da instituição. Se
considerarmos, ainda, que o órgão estadual de preservação, o Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA-MG) só foi criado em 1971, temos que durante um
período de quase 40 anos, a EAUFMG se apresentou como importante pesquisadora e
inventariante do acervo do estado -, comenta.
Carsalade também ressalta que a Escola de Arquitetura da UFMG consolidou uma longa
tradição na área de pesquisa e ensino do patrimônio histórico e artístico. Esse
envolvimento com o tema gerou um grande número de publicações, pesquisas e eventos,
bem como a participação de seus professores na titularidade dos principais órgãos de
defesa do patrimônio cultural em Minas Gerais. A escola acumulou uma grande
experiência.
- A primeira geração de fundadores da Escola já antevia a relação da modernidade com a
tradição e, enquanto se preocupava em implantar uma nova arquitetura na capital,
também já reverenciava os exemplares que nos havia legado a história. Nos anos
seguintes, a EAUFMG diversificou ainda mais o seu desenvolvimento acadêmico com a
criação de sua Seção de Pesquisas, em 1959, que apresentava como estrutura a tríade
Pesquisa-Documentação-Edição. Várias atividades foram realizadas, destacando-se que,
desde 1952, teve início uma larga produção de modelos de obras do Aleijadinho, patrono
da escola. Algumas dessas peças foram doadas a outras instituições, mas ainda podem
ser encontradas em exemplares expostos nos espaços da escola. Atualmente é objeto de
observação e estudo por parte dos alunos para a realização de trabalhos da grade
curricular -, lembra o professor.
Nos anos seguintes, especialmente na década de 1980, estudantes se manifestaram
contra questões sociais e urbanas ligadas ao Patrimônio Cultural Urbano como a
preservação da Praça da Estação ou contra a demolição do Cine Metrópole que, apesar
do apoio estudantil e outros apoios importantes, foi demolido, lembra Carsalade.
- Esse último movimento é reconhecido como marco simbólico do início da proteção
municipal do patrimônio. De lá até os dias de hoje, a escola tem registrado momentos
caracterizados por mudanças de currículo, criação de novos grupos e centros de
pesquisa, parcerias com outros centros de ensino superior através de intercâmbios
nacionais e internacionais, além da participação dos estudantes em concursos,
seminários, colóquios e outros. Esses alunos, não raras vezes, têm recebido premiações,
menções honrosas e outros tipos de reconhecimento que marcaram a qualidade das
produções da escola, na área patrimonial -, afirma.
Ele relaciona alguns trabalhos realizados no campo patrimonial:
Na Pós-Graduação, ofertas dos programas: Programa de Pós-graduação em Arquitetura
e Urbanismo e Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável (PACPS), e
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do Núcleo de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (NPGAU), além da oferta do
Curso de Revitalização Urbana e Arquitetônica (360 horas-aula, desde 1996) e de vários
cursos de extensão.
Coordenação de grupos nacionais e internacionais de pesquisa, dentre eles a Rede PHI
(Patrimônio Histórico Iberoamericano), cuja coordenação está na UFMG.
Publicação de vários livros e capítulos de livros no campo patrimonial, aqui exemplificados
por A Pedra e o Tempo (Flavio Carsalade, Editora UFMG, 2014) e Patrimônio Cultural:
conceitos, políticas, instrumentos (Leonardo Castriota, Editorial Blume, 2009).
Trabalhos de extensão no campo patrimonial, exemplificados por Diretrizes Urbanísticas
para os Conjuntos Urbanos Tombados de Belo Horizonte MG - Secretaria Municipal de
Cultura de Belo Horizonte (1996), Relatório Técnico de Avaliação do Programa de
Especialização em Patrimônio IPHAN/ UNESCO (2004-2008), Programa de Arquitetura
Pública apresentando, dentre outros: reabilitação de bairros populares degradados
(2008), Dossiê de tombamento do Conjunto IAPI (2007), Plano Diretor para Cataguases
(a partir de 2004), Restauro e Ampliação do prédio da Câmara Municipal de Mariana
(2011), Centro Comunitário para a Comunidade Quilombola de Candeias/ Conceição de
Mato Dentro (2013), Arranjo Produtivo Local (A.P.L.) tradicional e revitalização urbana: o
Projeto Lagoinha Centro de Memória dos Xakriabás em São João das Missões (2014),
Restauração da Igreja Nossa Senhora da Piedade do Paraopeba (Brumadinho, 2014),
Elaboração do “Dossiê de candidatura do Conjunto Moderno da Pampulha para inclusão
na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO” (2014), Mestres Artífices na Lagoinha:
Preservação do saber-fazer e revitalização urbana (2015), dentre muitos outros.

Trabalho anterior à formação do Iphan
Pernambuco é um dos estados brasileiros onde se identifica um grande acúmulo de
reflexão no campo da preservação patrimonial. Assim como a Bahia, é o estado onde se
tem notícia da existência de uma organização institucional na área antes mesmo da
formação do Iphan, ainda na década de 1920, segundo Natália Miranda Vieira-de-Araújo,
professora associada Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE e pósgraduação em Desenvolvimento Urbano- MDU, da Universidade Federal de Pernambuco
(UDPE), pesquisadora do LUP- Laboratório de Urbanismo e Patrimônio Cultural MDU/UFPE.
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Professora Natália Miranda Vieira-de-Araújo
Imagem cedida pela entrevistada

- Não há dúvidas da importante contribuição da universidade, particularmente a partir do
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano, o MDU, criado em 1975 no
âmbito do Departamento de Arquitetura e Urbanismo como curso de especialização. Foi
credenciado em 1979 como curso de mestrado e, desde 1999, também como curso de
doutorado. Na década de 70 foram iniciados os cursos de especialização na área de
patrimônio cultural realizados no Brasil, estando, portanto, a UFPE inserida nessa reflexão
desde o seu nascimento dentro do contexto nacional. Essa contribuição acontece
especialmente por meio da produção da linha de pesquisa denominada Conservação
Integrada. A constituição dessa linha de pesquisa dentro do Programa se identifica
fortemente com a formação do Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada
(CECI), iniciado em 1997 com forte relação com instituições como a UNESCO, ICCROM e
IPHAN) -, conta Natália.
O CECI foi criado por professores da linha da Conservação Integrada e também por
novos mestres e doutores que passaram a integrar os quadros da instituição. A ideia do
CECI era fomentar a aproximação entre a academia e a gestão do patrimônio cultural
concluídas pelos poderes municipais do estado, com destaque para as cidades de Recife
e Olinda. Além dos cursos de formação oferecidos pelo centro, vários projetos foram
desenvolvidos em parceria com órgãos públicos e ordens religiosas, como o Plano Diretor
do Conjunto Franciscano de Olinda, o Projeto de Restauro da Igreja São João em Olinda,
o projeto de Restauro da Basílica da Penha em Recife, a Divulgação Turística do Pátio de
São Pedro em Recife, a elaboração de um manual para auxiliar moradores de Olinda no
processo de intervenção em seus imóveis – “Conservar - Olinda Boas Práticas no
Casario”, entre vários outros).
A professora Renata Cabral acrescenta que a Revista ‘City and Time’, do CECI, era mais
uma ferramenta de interface com a universidade e instituições de conservação nacionais
e internacionais, abrigando artigos científicos do campo. Alguns dos números do periódico
originaram-se de seminários internacionais organizados pela instituição.
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Para além das ações articuladas via CECI, é importante destacar ainda a representação
do MDU em conselhos que integram o sistema de gestão de Olinda e Recife como o
Conselho de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda e o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano do Recife. Também procuramos contribuir com organizações de
entidades em defesa do Patrimônio Cultural brasileiro através, por exemplo, da
participação em Comitês Científicos Nacionais e na coordenação estadual do ICOMOS
Brasil, na Comissão de Patrimônio Cultural do IAB-PE e o recém criado Fórum Estadual
de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro. O MDU também é demandado
pelo Ministério Público de Pernambuco para opinar em pareceres sobre questões
envolvendo a preservação dos bens culturais.
A significativa presença de egressos do MDU-UFPE em cargos e instituições de
preservação patrimonial do estado é também outra importante forma de participação da
universidade na preservação do patrimônio, moldando olhares e formas de atuação.
Tanto na Diretoria de Preservação Patrimonial (nível municipal), quanto na FUNDARPE
(estadual), quanto no IPHAN (federal) são vários os técnicos mestres e doutores
formados ou em formação no programa.
As professoras Natália e Renata destacam a contribuição de três dos Laboratórios de
Pesquisa do MDU-UFPE: o Laboratório da Paisagem; o Grupo de Estudos em Mercado
Fundiário e Mobiliário (GEMFI); e o Laboratório de Urbanismo e Patrimônio Cultural
(LUP), sendo este último o que concentra as pesquisas por elas desenvolvidas. A
amplitude de ações passa pela questão da paisagem, com destaque para o processo de
tombamento do conjunto de Praças de Burle Marx em Recife e a recente constituição de
um conselho gestor municipal para preservação de seis jardins históricos. Estas ações
tiveram forte participação do Laboratório da Paisagem.
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Historical value and memory
Academic production ensures conservation, restoration and rehabilitation of
heritage
Part 5
Historically, UFBA has played an extremely important role in the preservation of Brazilian
and Bahian cultural heritage, defines Nivaldo Vieira de Andrade Junior, National President
of the Institute of Architects of Brazil (IAB) and coordinator of the Graduate Program in
Architecture and Urbanism at the Federal University of Bahia (PPGAU / UFBA). According
to him, since the early 1980s, the university has hosted the main training courses for
architects in Latin America in the field of conservation and restoration, at the graduate
level: CECRE, currently MP-CECRE (Professional Master in Conservation and Restoration
of Monuments and Historical Centers).

Nivaldo Vieira de Andrade Junior: UFBA hosts the main training course for architects in Latin
America in conservation and restoration
Image provided by the interviewee

In addition, it often provides advice and consultancy to public bodies in the identification of
cultural assets, in the normalization of historic urban sites and in the preparation of
architectural and urban projects for listed assets.
- In the 1970s, professor Paulo Ormindo de Azevedo coordinated a team of professors
from the Faculty of Architecture at UFBA to prepare urban plans for the historic cities of
Laranjeiras and São Cristóvão. In the first half of the 1980s, a team of researchers from
the Center for the Study of Architecture in Bahia (CEAB), from FAUFBA, prepared,
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together with technicians from Federal (IPHAN) and Regional (IPAC) agencies related to
heritage and the City Hall of Salvador, all the studies that resulted in the recognition of the
Historic Center of Salvador as World Heritage by Unesco and in the expansion of the
polygonal listed by Iphan -, says Nivaldo.
Currently, a group of professors and students from the same faculty, including Professor
Nivaldo, provide assistance to Iphan in establishing rules and intervention criteria for this
same historic center. For decades, the Preservation and Restoration Technology Center
(NTPR) of the Polytechnic School and of FAUFBA, under the coordination of Professor
Mário Mendonça, has been advising on the diagnosis and restoration of monuments
across the country - currently, it is assisting Iphan at the Real Forte Príncipe da Beira, in
Rondônia.
- Master's dissertations and doctoral theses defended in the Graduate Program in
Architecture and Urbanism at UFBA have been instrumental in safeguarding important
architectural and urban assets, as happened recently with the listing, at the municipal
level, of Pedra de Xangô, in Salvador, based on the research developed in the master's
degree - adds Nivaldo.
UFMG has always been a reference in heritage preservation in Minas Gerais, in the view
of Professor Leonardo Castriota, from the Federal University of Minas Gerais.

C
Leonardo Castriota, professor at UFMG
Image provided by the interviewee

- Since the 1940s, UFMG and Iphan have collaborated in the performance of Sylvio de
Vasconcellos, professor and director of the School of Architecture and state
superintendent of Iphan. Modernist architects had a great commitment to the preservation
of our heritage, and were the creators of heritage policies in the state -, he explains.
Castriota highlights the great effort of registration and diffusion of the patrimonial collection
made by the School of Architecture of UFMG. The Sylvio de Vasconcellos Photo
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documentation Laboratory stands out, with a collection of more than 50 thousand images
of the region's heritage.
According to the professor, UFMG has produced important works in the heritage line since
the 1950s. And he mentions the offer of a Specialization Course in Restoration, in the
1970s, in collaboration with Iphan and Unesco. Many research and extension projects
were carried out in the following decades, such as the Integrated Rehabilitation of
Lagoinha (Belo Horizonte). Coordinated by Castriota, the work received the Grand Prize
for Urbanism during the XV Brazilian Congress of Architects of the IAB, in 1997.
The Mestres Artífices project was also developed, with the inventory of the masters of
architecture and construction in Minas Gerais and Santa Catarina, at the request of Iphan.
Professor Castriota is currently coordinating a major rehabilitation project for Funarte's
historic spaces and buildings in Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte and Brasília. It
is Funarte's Equipment Expansion Requalification Program, which has an important
architectural heritage, with sheds from the early 20th century, built by Niemeyer in Brasília,
and a colonial farm in Paty do Alferes (RJ). And the idea of this program is to prepare
projects for the recovery, restoration and requalification of all this equipment.

Arcozelo Village, in Paty do Alferes
Image provided by the interviewee

- We are using a pioneering method developed by the federal university through qualified
listening to different actors. We work hard with the intersubjective perspective of design.
The idea is that the project should respond to the demand of different actors in society, not
just Funarte. It is by listening to the entire cultural scene, cultural workers that we
understand the character, the vocation of each of these spaces so that we can propose
restoration projects there -, says Castriota.
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It is an intervention project in the symbolism of places. Then, the team makes a qualified
listening to capture the different meanings of each one of them and make the proposal of
physical intervention. UFMG is developing the program using its resources, extension
research, specialist professors, master's, doctoral and undergraduate students.
- It is a very interesting method that we will use in the second stage of the project and the
idea is to expand Funarte's operations in the North, Northeast and South regions, where it
still has no representation. We will listen to the scene in Belém, Recife, Curitiba and we
will search for buildings, especially the unoccupied historic ones. Mainly buildings
belonging to the federal government that could be recovered in a second stage for Funarte
to expand its operations. It is a collaboration through a TED (Decentralized Execution
Transfer), between Funarte and UFMG -, he says.
Professor Flávio Carsalade, urbanist architect, professor at IAB-MG and former president
of IAB / MG, agrees that the relationship between the UFMG School of Architecture and
the historical and cultural heritage of the State of Minas Gerais is close. He affirms that the
faculty took the lead in several moments of consolidation of the patrimonial protection
service and even of actions and technical innovations regarding this patrimony.

Professor Flavio Carsalade
Photo: Mário Ulysses / provided by the interviewee

- Right after its foundation, Iphan created a Regional Superintendence in Minas Gerais
successively coordinated by professors from the School of Architecture who combined
their academic research with the institution's tasks. If we also consider that the state
preservation agency, the State Institute of Historical and Artistic Heritage (IEPHA-MG) was
only created in 1971, EAUFMG presented itself as an important researcher and inventory
of the state collection for a period of almost 40 years -, he comments.
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Carsalade also points out that the UFMG School of Architecture has consolidated a long
tradition in the area of research and teaching of historical and artistic heritage. This
involvement with the theme generated a large number of publications, research and
events, as well as the participation of their professors in the ownership of the main bodies
for the defense of cultural heritage in Minas Gerais. The school has accumulated great
experience.
- The first generation of the School's founders already foresaw the relationship between
modernity and tradition and, while it was concerned with implementing a new architecture
in the capital, it also already revered the examples that had bequeathed history to us. In
the following years, EAUFMG further diversified its academic development with the
creation of its Research Section, in 1959, which presented the Research-DocumentationEdition triad as a structure. Various activities were carried out, noting that, since 1952, a
large production of models of works by Aleijadinho, patron of the school, began. Some of
these pieces were donated to other institutions, but they can still be found in specimens
displayed in the school spaces. Currently, it is the object of observation and study by
students to carry out work on the curriculum -, recalls the professor.
In the following years, especially in the 1980s, students protested against social and urban
issues related to Urban Cultural Heritage such as the preservation of Praça da Estação or
the demolition of Cine Metrópole which, despite student support and other important
backing, was demolished, remembers Carsalade.
- This last movement is recognized as a symbolic landmark of the beginning of the
municipal protection of heritage. From then until today, the school has recorded moments
characterized by changes in the curriculum, creation of new groups and research centers,
partnerships with other centers of higher education through national and international
exchanges, in addition to the participation of students in competitions, seminars, colloquia
and others. These students, not infrequently, have received awards, honorable mentions
and other types of recognition that have marked the quality of the school's productions in
the heritage area - he says.
He lists some works carried out in the heritage field:
In the Graduate Program, the following programs are offered: Graduate Program in
Architecture and Urbanism and Master in Built Environment and Sustainable Heritage
(PACPS), and the Graduate Center in Architecture and Urbanism (NPGAU), in addition to
the Urban and Architectural Revitalization Course (360 class hours since 1996) and
several extension courses.
Coordination of national and international research groups, including the PHI Network
(Iberoamerican Historical Heritage), whose coordination is at UFMG.
Publication of several books and book chapters in the patrimonial field, exemplified here
by A Pedra e o Tempo (Flavio Carsalade, Editora UFMG, 2014) and Cultural Heritage:
concepts, policies, instruments (Leonardo Castriota, Editorial Blume, 2009).
Extension works in the patrimonial field, exemplified by Urbanistic Guidelines for the
Tombados Urban Sets of Belo Horizonte MG - Belo Horizonte Municipal Secretary of
Culture (1996); Technical Evaluation Report of the Specialization Program in Heritage
IPHAN / UNESCO (2004-2008); Public Architecture Program featuring, among others:
rehabilitation of degraded popular neighborhoods (2008); Listing dossier of the Conjunto
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IAPI (2007), Master Plan for Cataguases (from 2004); Restoration and Expansion of the
Mariana City Hall building (2011); Community Center for the Quilombola de Candeias
Community / Conceição de Mato Dentro (2013); Traditional Local Productive Arrangement
(APL) and urban revitalization: the Lagoinha Project Centro de Memória dos Xakriabás in
São João das Missões (2014); Restoration of the Church Nossa Senhora da Piedade do
Paraopeba (Brumadinho, 2014); Elaboration of the “Dossier of candidature of the Modern
Complex of Pampulha for inclusion in the UNESCO World Heritage List” (2014); Master
Craftsmen in Lagoinha: Preservation of know-how and urban revitalization (2015), among
many others.
Pernambuco is one of the Brazilian states where a great accumulation of reflection is
identified in the field of heritage preservation. Like Bahia, it is the state where there is
news of the existence of an institutional organization in the area even before Iphan was
formed, even in the 1920s, according to Natália Miranda Vieira-de-Araújo, associate
professor at the Department of Architecture and Urbanism at UFPE and graduate studies
in Urban Development - MDU, from the Federal University of Pernambuco (UFPE),
researcher at LUP - Laboratory of Urbanism and Cultural Heritage - MDU / UFPE.

Professor Natália Miranda Vieira-de-Araújo
Image provided by the interviewee

- There is no doubt about the important contribution of the university, particularly from the
Graduate Program in Urban Development, the MDU, created in 1975 under the
Department of Architecture and Urbanism as a specialization course. In 1979, it was
accredited as a master's degree and, in 1999, a doctoral degree. In the 70s, specialization
courses in the area of cultural heritage were initiated in Brazil, therefore, UFPE has been
part of this reflection since its birth within the national context. This contribution happens
especially through the production of the line of research called Integrated Conservation.
The constitution of this line of research within the Program is strongly identified with the
formation of the Center for Advanced Studies in Integrated Conservation (CECI), started in
1997 with a strong relationship with institutions such as UNESCO, ICCROM and IPHAN) -,
says Natália.
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The CECI was created by professors from the Integrated Conservation line and also by
new masters and doctors who became part of the institution's staff. The idea of CECI was
to foster the approximation between the academy and the management of cultural heritage
concluded by the municipal powers of the state, with emphasis on the cities of Recife and
Olinda. In addition to the training courses offered by the center, several projects were
developed in partnership with public bodies and religious orders, such as the Master Plan
of the Franciscan Assembly of Olinda; the São João Church Restoration Project in Olinda;
the restoration project of the Basilica da Penha in Recife; the Tourist Disclosure of Pátio
de São Pedro in Recife; the elaboration of a manual to assist residents of Olinda in the
intervention process in their properties - “Conservar - Olinda Boas Práticas no Casario”,
among many others.Professor Renata Cabral adds that CECI's 'City and Time' magazine
was yet another interface tool with the university and national and international
conservation institutions, containing scientific articles from the field. Some of the issues of
the journal originated from international seminars organized by the institution.
- In addition to the actions articulated via CECI, it is also important to highlight the
representation of the MDU in councils that integrate the management system of Olinda
and Recife such as the Council for the Preservation of Historic Sites in Olinda and the
Municipal Council for Urban Development of Recife. We also seek to contribute to
organizations of entities in defense of Brazilian Cultural Heritage through, for example,
participation in National Scientific Committees and in the state coordination of ICOMOS
Brasil, in the Cultural Heritage Committee of IAB-PE and the newly created State Forum of
Entities in Defense of the Brazilian Cultural Heritage. The MDU is also demanded by the
Public Prosecutor's Office of Pernambuco to give its opinion on issues involving the
preservation of cultural assets.
The significant presence of graduates from MDU-UFPE in positions and institutions of
heritage preservation in the state is also another important form of the university
participation in heritage preservation, shaping views and ways of acting. There are several
master technicians and doctors trained or in training in the program, both in the
Patrimonial Preservation Directorate (municipal level), as in FUNDARPE (state), and in
IPHAN (federal).
Professors Natália and Renata highlight the contribution of three of the MDU-UFPE
Research Laboratories: the Landscape Laboratory; the Land and Furniture Market Study
Group (GEMFI); and the Urbanism and Cultural Heritage Laboratory (LUP), the latter
concentrating the research developed by them. The range of actions includes the question
of the landscape, with emphasis on the process of listing the Burle Marx squares in Recife
and the recent establishment of a municipal management council for the preservation of
six historic gardens. These actions had a strong participation by Laboratório da Paisagem.
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