
OS G O V E R N O S B R A S I L E I R O E 

C O L O M B I A N O fecharam parce
ria cultural que vai facilitar a 
troca de experiências entre as 
duas nações na preservação e 
na gestão do patrimônio mate
rial e imaterial. O intercâmbio 
promete, inclusive, viabilizar 
a identificação de sítio arque
ológico de povos indígenas na 
Amazônia, dar o pontapé ini
cial para estudos de populações 
quilombolas na Colômbia, além 
de trazer luz para novos usos e 
intervenções urbanas em áreas 
tombadas no Brasil. 

O pacto de cooperação técni
co e cultural foi selado, no início 
deste ano, entre autoridades 
colombianas ligadas ao Ministé
rio da Cultura e à Secretaria de 
Assuntos Internacionais e, pelo 
lado do Brasil, representantes da 
direção do Instituto do Patrimô
nio Histórico e Artístico Nacio
nal (Iphan). "Por meio do inter
câmbio com a Colômbia, dare
mos continuidade a trabalhos já 
em andamento, como o projeto 
de cartografia cultural na Ama
zônia, o Mappeo, além de apren
dermos, com a boa experiência 
deles, a orientar projetos de 
intervenções urbanas em sítios e 
áreas tombadas", destaca Jurema 
Machado, presidente do Iphan. 

Através do apoio do Instituto 
Socioambiental (ISA) - associa
ção sem fins lucrativos ligada 
aos direitos indígenas no Brasil 
- Brasil e Colômbia planejam 
identificar e mapear sítios sa
grados de povos indígenas e 
outras populações que viveram 

na Amazônia, na divisa entre 
os dois países. Além disso, por 
meio da experiência acumulada 
no Brasil no estudo das popula
ções quilombolas e da relação 
dessas comunidades com a socie
dade contemporânea, o país vai 
"emprestar" cormecimento para 
que a Colômbia dirija as pesqui
sas sobre povos palenques, rema
nescentes de comunidades afros, 
em região próxima a Cartagena. 

Do lado brasileiro, a troca 
virá através de ideias e soluções 
para novos usos e intervenções 
urbanas em áreas e sítios tom
bados. Segundo a presidente do 
Iphan, a Colômbia tem vasta ex
periência na contratação de pro
jetos arquitetônicos que pensam 
as áreas tombadas interligadas à 
cidade, com destaque para as in
tervenções em espaços públicos 
em Bogotá e Cartagena. 

"Aqui, no Brasil, andamos 
meio perdidos. Ou fazemos in
tervenções miméticas, a ponto 
de esconder a mudança, ou 
pecamos pelo excesso de inter
vencionismo. Falta uma certa 
serenidade à produção arquite
tônica contemporânea brasileira 
na relação entre bens e sítios 

tombados. Precisamos estimular 
esse debate conceituai e teóri
co", critica Jurema Machado. 

A Colômbia também vai 
contribuir com o fundo biblio
gráfico especializado sobre a 
gestão do patrimônio cultural 
no Brasil. A chamada Biblioteca 
de Referência, que está sendo 
instalada no Centro Lucio Cos
ta, no Palácio Gustavo Capa
nema (RJ), reunirá produções 
ligadas ao patrimônio feitas 
na América do Sul e nos países 
africanos de língua portuguesa. 
A previsão do Iphan é de que, 
até o fim do ano, um banco de 
dados de compartilhamento de 
estudos e pesquisas esteja dis
ponível. (ALINE SALGADO) 
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Text Box
Fonte: Revista de história da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro. ano 8, n. 91,  p. 9, abr. 2013.




