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João Manuel Verde Santos

Uma terceira linha de ação corresponde à atualização 
do cadastro referente à existência de conselhos e 
demais órgãos de preservação nos municípios. 

Pretende-se obter informações precisas sobre a 
composição de conselhos, formação de corpo técnico 
e atuação legal. 

A partir desses dados, pretendemos orientar os 
diversos órgãos (inclusive prefeituras) que atuam para 
a aprovação e o licenciamento de projetos e obras 
de restauro. Deveremos produzir e distribuir cartilha 
referente a normas técnicas e metodológicas exigidas 
para a aprovação de projetos de conservação e 
restauração do patrimônio histórico e cultural. 

Com tais ações, será possível ao CAU/SP organizar 
e construir uma cultura de produção técnica e 
atuante em trabalhos para a proteção, revalorização, 
requalificação de nossos bens culturais, a exemplo de 
inventários, consultorias e projetos e obras de restauro 
arquitetônico e urbanístico, com a função clara de 
valorizar a especificidade de atuação do arquiteto e 
urbanista nesse mercado.



Em conjunto com a Diretoria de Ensino e Formação 
do CAU/SP, elaboramos e encaminhamos aos 
coordenadores de cursos de Arquitetura e Urbanismo 
do Estado de São Paulo um questionário específico que 
propiciou a avaliação dos conteúdos programáticos das 
disciplinas voltadas para a área do patrimônio histórico. 

Dessa forma, obtivemos informações precisas para 
diagnóstico sobre o ensino e a formação, bem como a 
especialização dos docentes responsáveis, assim como 
sobre as diversas abordagens no ensino das disciplinas. 

Com o auxílio do CAU/SP, o GT organizou o 
primeiro Encontro de Professores de Técnicas 
Retrospectivas e Restauro do Estado de São Paulo. 

As discussões foram orientadas no sentido do 
ensino da prática de trabalhos voltados para a 
preservação e a proteção dos bens culturais, a 
exemplo de inventários, consultorias e projetos 
e obras de restauro arquitetônico e urbanístico, 
dentre outros. 

A síntese dos debates, transformada em 
documento final do Encontro, foi enviada a 
todos os participantes, bem como à Presidência 
do CAU/SP para avaliação.

Uma segunda ação prioritária do GT 
Patrimônio Histórico refere-se a indicações de 
possíveis providências do CAU/SP com relação 
à má conservação dos imóveis históricos de 
São Paulo. 

A partir do incêndio que destruiu parcialmente 
o Museu da Língua Portuguesa, discutimos 
sugestões para possíveis iniciativas do      
CAU/SP em relação à situação e ao 
funcionamento das instituições que ocupam 
edifícios de valor histórico. 

Para tanto, em conjunto com a Diretoria 
Técnica do CAU/SP, estamos envidando 
esforços no sentido de definir ações de 
orientação e fiscalização tanto junto aos 
profissionais, como às instituições públicas e 
particulares responsáveis por essas edificações. 

O GT Patrimônio Histórico está empenhado 
em elaborar ações que visam à valorização da 
atribuição privativa do arquiteto e urbanista nos 
trabalhos técnicos e especializados voltados para a 
preservação e a proteção do patrimônio cultural, 

arquitetônico e urbanístico.

O GT definiu como temática inicial a realização de 
diagnóstico sobre o trabalho e conhecimento dos 
arquitetos e urbanistas no campo do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Artístico. O foco, em nosso 
caso, são os bens culturais do Estado de São Paulo, 
compreendendo serviços técnicos profissionais 
tanto no âmbito privado quanto público.
 
Estabelecemos no GT a discussão sobre as 
responsabilidades profissionais que exigem 
formação especializada na área de Patrimônio 
Histórico e Cultural. 


