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Preservação e Patrimônio

• Surgidas no século XIX, quando a França se preocupou 
com a permanência dos monumentos sobreviventes à 
Revolução Francesa, as questões relativas à preservação 
do patrimônio rapidamente se espalharam por todo o 
mundo, tornando-se imprescindíveis na constituição 
política de qualquer país.

• Dessa forma, o patrimônio passou a constituir interesse 
comum a todos os povos, surgindo daí a necessidade de 
se debaterem em amplo espaço mundial aspectos 
concernentes à definição e à gestão do patrimônio, 
assim como à atuação dos diferentes atores envolvidos.



Cartas Patrimoniais

• Esses debates originaram as Cartas Patrimoniais.

• São instrumentos teóricos referentes à atuação de 
profissionais e instituições da área de conservação e 
preservação do patrimônio.

• A noção de patrimônio histórico e cultural tem-se 
modificado bastante durante os tempos. Inicialmente 
mais ligado à arquitetura, focando especificamente 
construções e prédios de interesse histórico, percebe-se, 
com as Cartas Patrimoniais, um alargamento de sua 
abrangência teórica, no sentido de englobar também 
aspectos naturais, arqueológicos e da vivência humana.
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• É importante notar que as Cartas Patrimoniais resultam 
sempre de um encontro técnico-científico da área, o que 
lhes confere autoridade para referenciar conteúdos na 
preservação. 

• As Cartas refletem o momento teórico, o que se pensava 
a respeito do patrimônio, no decorrer das épocas.

• Dessa forma, constituem-se as Cartas Patrimoniais como 
documentação imprescindível para profissionais, 
instituições e interessados da área de preservação 
patrimonial.

• Os primeiros documentos não tem muitos detalhes 
quanto à forma de intervenção nos monumentos do 
patrimônio histórico  trazem mais conceitos e 
sugestões de formas de proteção geral do patrimônio.



• Em reuniões, encontros e congressos sucessivos 
outras regulamentações e orientações foram sendo 
editadas, no esforço de controle das modernizações 
que eram introduzidas pelas intervenções e para 
determinar diretrizes de resgate da memória e da 
cultura na conservação do patrimônio edificado.

• Cartas mais recentes trazem procedimentos 
específicos na preservação e restauro dos bens.

• É necessário analisar os conceitos nelas contidos 
para uma atitude consciente na adoção de políticas 
preservacionistas do patrimônio.













Trabalho sobre cartas patrimoniais

• O trabalho deverá ser feito em duplas: Leitura e análise das Cartas 
Patrimoniais definidas para o grupo

• Apresentar situação político/econômica mundial vigente na época 
de elaboração da carta (panorama geral, guerras, conflitos, 
acordos econômicos) e que possam ter influenciado seu conteúdo

• Destacar conceitos principais elencados na carta (patrimônio, 
cultura, preservação, restauro, uso, reuso, etc)

• Identificar de que tipo de patrimônio a carta fala (histórico, 
cultural, paisagístico, etc)

• Procurar exemplos de obras e elementos patrimoniais existentes 
ou restaurados conforme as definições da carta

• Verificar legislação especifica brasileira – Tem lei que trata deste 
assunto? Qual a recomendação ou normativa vigente?

• Montar apresentação para a turma sobre o conteúdo

• A apresentação deverá ser entregue/apresentada dia 07/04



1. Carta de Veneza – 1964

2. Carta de Quito – 1967

3. Recomendação de Paris -
1968

4. Carta de Brasília – 1970

5. Carta do restauro – 1972

6. Nairobi - 1976

7. Carta de Burra – 1980

8. Florença - 1981

9. Carta de Washington – 1986

10. Carta de Paris - 1989

11. Carta de Paris – 2003

12. Carta de Juiz de Fora - 2010


