Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada

WORKSHOP SOBRE PLANOS DIRETORES PARA
CONSERVAÇÃO INTEGRADA DO PATRIMÔNIO CONSTRUÍDO
I
Grau: Capacitação
Início: previsto para 1ª semana de Agosto de 2006
Diretores: Silvio Mendes Zancheti/ Jorge Eduardo Lucena Tinoco
Coordenação: Renata Lopes Pereira

1. APRESENTAÇÃO
O CECI, em parceria com a Fundação American Express, o World Monuments Fund e a
Fundação Maria Nóbrega, está elaborando o Plano Diretor de Conservação do Conjunto
Franciscano de Olinda, compreendido pela Igreja e Convento de Nossa Senhora das Neves, pela
Igreja de São Roque da Ordem Terceira de São Francisco, cerca conventual e Bica de São
Francisco. O plano fornece os elementos analíticos necessários para a compreensão da
autenticidade, da significância e do grau de conservação do referido conjunto, bem como para
avaliação das características físico-espaciais, de gestão e dos valores culturais. O plano inclui ainda
uma proposta para criar atividades de usos complementares às tradicionais existentes que
contribuam para a sua sustentabilidade econômica e financeira.
O workshop visa a capacitação de profissionais para criação de planos diretores na área da
Conservação Integrada do Patrimônio Construído. Para fins de embasamento teórico e prático, será
utilizada a metodologia adotada no plano diretor de conservação integrada do patrimônio
construído do Conjunto Franciscano de Olinda, no qual foram elaborados procedimentos
mensurados de modo consensual e realista quanto aos propósitos e passíveis de execução dentro do
horizonte temporal do plano.

2. OBJETIVOS
O Convento de Nossa Senhora das Neves pertence a um singular grupo de conventos
construídos pela Ordem franciscana no litoral do nordeste brasileiro. Suas características ímpares
levaram vários autores a designarem uma escola franciscana de arquitetura como a primeira
manifestação de uma arquitetura legitimamente brasileira. As características arquitetônicas e os
elementos artísticos integrados a arquitetura compõem um dos mais significativos acervos de obras
de arte da arquitetura religiosa brasileira.
Tendo em vista a significância do referido acervo, o workshop apresenta como objetivo
geral discutir as diretrizes metodológicas da produção do Plano Diretor para formulação de um
modelo básico que sirva de consulta às edificações de valor cultural, traçando como metas: a
conservação, a fim de evitar a restauração (com conseqüente substituição de elementos originais),
prevendo a intervenção mínima com manutenção periódica, dando prioridade ao uso dos materiais e
técnicas tradicionais; o respeito à autenticidade dos aspectos materiais e imateriais; a
sustentabilidade do bem (custos x benefícios de ações); a prevenção dos riscos a curto, médio e
longo prazo; e a avaliação de novos usos para promoção de condições ambientais e de conforto
compatíveis com os padrões atuais de habitabilidade, associados a um plano de gestão para
administração de recursos, a fim de formar um fundo para despesas eventuais e imprevisíveis.
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A elaboração de um plano diretor geral de recuperação e manutenção do patrimônio
construído visa apresentar ainda informações sobre valores patrimoniais que deverão ser
consultadas antes da tomada de qualquer decisão que implique ação ou obra que possa alterar as
características essenciais do conjunto bem como do próprio plano diretor. Existem inúmeros
caminhos para se chegar a uma proposta viável de conservação preventiva, mas todas necessitam
apresentar, na sua essência, os seguintes propósitos:
a. Manutenção dos valores essenciais e culturais da edificação, sobretudo da herança das
informações, fazendo uso de políticas e práticas apropriadas de intervenção.
b. Favorecer a manutenção de usos condizentes ao espaço a fim de ajustar as necessidades de
manutenção e restauro dos valores às pressões econômicas, sociais e institucionais.
c. Garantir a sustentabilidade integral do bem com manutenção da herança cultural para futuras
gerações, através da gestão apropriada associada a um programa de inspeção com
procedimentos de avaliações de riscos e vulnerabilidades anuais, qüinqüenais e decenais.

3. PÚBLICO ALVO
O workshop destina-se prioritariamente ao profissional com experiência na área da
conservação integrada do patrimônio construído, cuja formação de base em Arquitetura e Urbanismo
ou Engenharia Civil é considerada habilitação indispensável para a respectiva freqüência.
Entre os organismos e instituições do sector público que o presente curso tem em vista,
podem destacar-se as seguintes:
• Faculdades e escolas do ensino superior;
• Diretorias Municipais e seus departamentos específicos;
• Fundações Estaduais;
• Institutos públicos com funções específicas nas áreas do patrimônio;
• Organizações não governamentais
No setor privado destacam-se os escritórios de estudos e projetos, com atividade na área da
arquitetura, da construção, da direção técnica e da fiscalização de obras de recuperação e restauro
de edifícios de valor cultural.
4. REQUISITOS
A candidatura à inscrição no curso está condicionada aos profissionais das áreas de
arquitetura, engenharia ou restauração com pelo menos 5 anos de experiência. Excepcionalmente, e
após prévia apreciação curricular, pode ainda ser admitido à candidatura licenciados em outro curso,
cujo currículo demonstre uma adequada preparação técnico-profissional na área específica
abordada.
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5. PLANO DE ESTUDOS
Etapas para elaboração de um Plano Diretor do Patrimônio Construído:
a. CONHECENDO A EDIFICAÇÃO
 Localização;
 Dimensões;
 Normas de proteção (legislação);
 Histórico;
 Levantamento arquitetônico (Desenho expedido – comparar São João x Penha)
 Levantamento fotográfico
 Sistema construtivo (identificação de técnicas tradicionais luso-brasileiras);
 Usos (importante para diagnosticar áreas ociosas);
 Dados arqueológicos (prospecções interpretativa x prática);
 Evolução arquitetônica
 Elementos artísticos integrados à arquitetura
 Significância cultural
b. IDENTIFICANDO AS SUCESSIVAS INTERVENÇÕES
Em suma, chegar ao grau de descaracterização, apontando as fases de declínio x estabilizações
a que o monumento precisou passar, bem como as intervenções de conservação e restauro, que
muitas vezes são as maiores responsáveis pela descaracterização.
c.

MAPEANDO OS DANOS
Elaborar mapa de danos e propor quadro dividido por etapas para atualização do mesmo. É de
extrema importância a atualização constante desses dados para tomadas de decisões
periódicas. É preciso conhecer a fundo os danos e saber exatamente que proporções ele poderá
tomar a fim de se resguardar de grandes surpresas.

d. AGENTES MODIFICADORES
Apontar os principais elementos que interferem na ambiência do espaço, bem como as causas
das pressões sociais, econômicas e institucionais.
e. DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR
Definir o Plano de Intervenção, que se resume ao que fazer ou que medidas sevem ser
adotadas diante de determinadas situações; e suas Estratégias de Implementação, que se
refere a “como será feito” segundo a Gestão da Propriedade englobando um organograma x
tarefas x recursos (internos e externos).
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6. HORÁRIO
Estão previstas 8 semanas de aulas (15 de agosto de 2006 a 10 de Outubro de 2006),
distribuídas da seguinte forma:
Segunda
Semanas
ímpares
(1, 3, 5, 7)

Semanas
pares
(2, 4, 6, 8)

Terça
Aula
teórica

Quarta
Almoço
+
Aula prática

Quinta
Aula
teórica

(17h-20h)

(12h-14h)

(17h-20h)

3h
Aula
teórica

2h

3h
Aula
teórica

Aula
prática

(17h-20h)

(17h-20h)

(9h-13h)

3h

3h

4h

1º Mês (agosto)

2º Mês (setembro)

1ª semana: 8h (Ter/Qua/Qui)
2ª semana:10h (Ter/Qui/Sáb)
3ª semana: 8h (Ter/Qua/Qui)
4ª semana:10h (Ter/Qui/Sáb)
5ª semana: 8h (Ter/Qua/Qui)

6ª semana:10h (Ter/Qui/Sáb)
7ª semana: 8h (Ter/Qua/Qui)
8ª semana: 10h (Ter/Qui/Sáb)

44h

+

Sexta

28h

Sábado

CH

8h

10h

= 72 horas

7. VAGAS
O numero de vagas está fixado em 20 alunos. Para o funcionamento do curso exige-se um
número mínimo de 10 inscrições.

8. DOCENTES
Prof. Dr. Silvio Mendes Zancheti
Prof. Dr. Fernando Diniz Moreira
Prof. Dr. Tomás de Albuquerque Lapa
Prof. Dr. Roberto Dantas Araújo
Prof. Dr. Maurício Rocha de Carvalho
Profª. Dr. Ana Rita Sá Carneiro
Profª. Dr. Vera Milet
Prof. Esp. Jorge Eduardo Lucena Tinoco
Prof. Esp. Mônica Harchambois
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9. INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS E MENSALIDADES
Documentos necessários para inscrição:
Ficha de inscrição preenchida (vide neste documento),
 Cópia do comprovante de pagamento de matrícula;
 Currículo resumido.


As inscrições foram prorrogadas até o dia 14 de AGOSTO de 2006 e toda a documentação
deverá ser enviada para restauro.
Os depósitos deverão ser feitos na conta do CECI e a cópia dos comprovantes devidamente
identificadas, enviados por e-mail para restauro@ceci-br.org. No caso da inscrição ser efetuada na
sede do CECI, a cópia do comprovante poderá ser anexada à ficha de inscrição.
O curso custará R$ 500,00 (quinhentos reais) dividido da seguinte forma:
Matrícula: ..................................................... R$100,00 (vencimento: 14 de Agosto de 2006)
Mensalidade do 1º mês................................. R$200,00
Mensalidade do 2º mês................................. R$200,00
R$500,00
Dados da conta:

Banco do Brasil S/A
Agência: 0007-8
Conta: 9344-0
Favorecido: Centro de Estudos Avançados

10. MAIORES INFORMAÇÕES
Procurar Renata Lopes Pereira, de segunda-feira a sexta-feira das 14h às 18h, no CECI,
através dos telefones (81) 3429-1754/ 3439-3445/ 9108-6462 ou enviando e-mail para:
restauro@ceci-br.org.
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FICHA DE INSCRIÇÃO
WORKSHOP SOBRE PLANOS DIRETORES PARA
CONSERVAÇÃO INTEGRADA DO PATRIMÔNIO CONSTRUÍDO

Nome:
CPF:

Dados para correspondência e cobrança
Endereço:
Número:
Complemento:
CEP:
Bairro:
Cidade:
Estado:
Telefone:

DDD:

número:

Fax:

DDD:

número:

e-mail:
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