FICHA
PATRIMÔNIOS DA HUMANIDADE
CENTRO HISTÓRICO DE OURO PRETO/MG
Implantada nas encostas de um estreito e sinuoso vale delimitado por duas cadeias de
montanhas na região das chamadas Minas Gerais, no interior do Brasil, a cidade histórica
de Ouro Preto originou-se do processo de agregação de diversos arraiais de garimpo de
ouro, ali estabelecidos no final do século XVII e início do XVIII. Declarada Monumento
Nacional em 1933 e tombada pelo Iphan em 1938 por seu conjunto arquitetônico e
urbanístico, foi declarada pela Unesco como patrimônio mundial em 5 de setembro de
1980, sendo o primeiro bem cultural brasileiro inscrito na Lista do Patrimônio Mundial.
A riqueza das jazidas da região explica a primeira denominação, Vila Rica, bem como sua
designação, em 1720, para capital da Província das Minas Gerais, criada pela Coroa
Portuguesa para administração daquele território. Principal cidade do denominado Ciclo
do Ouro, Ouro Preto, além de ter sido o berço de artistas, responsáveis pelas mais
significativas obras do barroco brasileiro, foi também o cenário do movimento pela
independência do Brasil em relação a Portugal, chamado de Inconfidência Mineira, cujo
mártir, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, tornou-se o patrono cívico do país.
A necessidade de controlar a produção de um território rico em ouro, cuja exploração
remontava ao final do século XVII levou à criação da “Capitania de São Paulo e Minas do
Ouro“. Alguns dos primitivos arraiais foram transformados em vilas, sendo que a de Minas
do Ouro foi oficialmente confirmada como ”Villa Rica“, por decreto real de 15 de
dezembro de 1712. Devido à sua crescente importância, Minas Gerais foi declarada
capitania independente, em 1720, e Vila Rica tornou-se sua capital, e como tal continuou
a se desenvolver.
A partir de meados do século XVIII, em substituição às técnicas de pau-a-pique e adobe, as
construções passaram a ser de pedra e cal, expressão da riqueza propiciada pela
exploração do ouro e do trabalho escravo. Data dessa época o esplendor do admirado
barroco mineiro, fruto, entre outros, da genialidade de seus principais artífices, o
escultor e mestre-de-obras Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e o pintor Manoel da
Costa Athaíde.
O período ficou marcado também pela atual Praça Tiradentes, um grande espaço urbano
no qual foram edificados dois dos maiores exemplares da arquitetura civil: de um lado, o
Palácio dos Governadores, que abriga atualmente a Escola de Minas; do outro, a Casa de
Câmara e Cadeia, hoje Museu da Inconfidência. Acrescenta-se ao conjunto a Casa dos
Contos, que recebeu esse nome por abrigar a administração e contabilidade da capitania
A drástica redução da mineração aurífera, com a decorrente mudança das atividades
econômicas para a criação de gado e o cultivo de café, determinou uma significativa
regressão das atividades econômicas de Ouro Preto. Seu declínio, amenizado em 1876 pela
criação da Escola de Minas, volta a se acentuar em 1897, com a transferência da capital
para a recém-inaugurada cidade de Belo Horizonte. Em meados do século XX, com o
florescimento da siderurgia e da extração de minério, essa situação começou a ser
revertida. Atualmente, a mineração e o turismo constituem a base da economia do
município.
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FICHA
PATRIMÔNIOS DA HUMANIDADE
CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR/BA
O conjunto arquitetônico, paisagístico e urbanístico, contido na poligonal do centro
histórico de Salvador, é um dos mais importantes exemplares do urbanismo ultramarino
português, implantado em acrópole, se distinguindo em dois planos: as funções
administrativas e residenciais no alto e o porto e o comércio à beira-mar. Aliada a uma
topografia singular, a paisagem dessa área é formada basicamente por edifícios dos
séculos XVI ao XIX, na qual se destacam os conjuntos monumentais da arquitetura
religiosa, civil e militar.
Pela riqueza de suas construções, foi inscrita no Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico
e Paisagístico em 1984. Em 5 de dezembro do ano seguinte, sua inscrição na Lista do
Patrimônio Mundial foi ratificada pela Unesco. A cidade de Salvador, fundada em 1549, foi
a primeira capital do Brasil (1549 a 1763). Edificada sobre uma colina, dominando uma
imensa baía em ponto estratégico da costa brasileira, teve como objetivo centralizar as
ações de Portugal, na América, e facilitar as transações comerciais com a África e o
Oriente.
O centro histórico de Salvador apresenta grupos de construções e espaços que permitem a
leitura do modelo das cidades fundadas pelos portugueses no além–mar. Os limites da
primeira cidade (morfologicamente planejada e ortogonal), a sua expansão (de
características menos rigorosas, formada por ruas constituídas por um casario uniforme,
entremeado por conjuntos de arquitetura monumental) e, principalmente, a distinção
entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa garantem a identificação de uma paisagem herdada
do período colonial.
Com a riqueza gerada pela lavoura açucareira, em meados do século XVII, iniciou-se a
chamada fase monumental da arquitetura baiana, apoiada na transição do estilo
Renascentista para o Barroco. Datam dessa época, a construção dos principais edifícios,
entre os quais estão a Igreja dos Jesuítas (atual Catedral de Salvador), Igreja e Convento
de São Francisco, Igreja do Carmo, Igreja e Convento de Santa Teresa (atualmente, o mais
importante museu de arte sacra do Brasil), Igreja e Mosteiro de São Bento, Igreja da
Ordem Terceira de São Francisco, e o Palácio do Governador.
Os espaços públicos da cidade – Praça Municipal, Terreiro de Jesus, Caminho de São
Francisco, Largo do Pelourinho, Largo de Santo Antônio e Largo do Boqueirão – decorrentes
dos traçados de suas ruas, ladeiras e becos, formam um dos mais ricos conjuntos urbanos
de origem portuguesa. Os sobrados de dois ou mais andares e as soluções de implantação
em terrenos acidentados são exemplos típicos da cultura lusitana. Entre 1938 e 1945,
vários monumentos do centro histórico foram tombados como patrimônio nacional, para
garantir a preservação do Largo do Pelourinho e do seu entorno imediato. Esse
instrumento não impediu, no entanto, a progressiva degradação da área, sobretudo a
partir de 1960, quando o centro perdeu importância para as novas áreas de expansão
urbana.
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FICHA
PATRIMÔNIOS DA HUMANIDADE - RIO DE JANEIRO/RJ
PAISAGENS CARIOCAS - ENTRE A MONTANHA E O MAR

Uma natureza absolutamente singular e magnífica foi o que os europeus encontraram
quando, no século XVI, avistaram a Baía de Guanabara e fundaram a cidade de São
Sebastião do Rio de Janeiro. Seus arredores caracterizados pela combinação entre o
mar, as montanhas e a floresta, ao longo de mais de quatro séculos de história, foi e
tem sido palco de grandes e importantes eventos históricos do Brasil. A partir de 1992,
o conceito de Paisagem Cultural foi adotado pela Unesco e incorporado como uma nova
tipologia de reconhecimento dos bens culturais. Anteriormente, os sítios reconhecidos
nessa categoria eram relacionados a áreas rurais, sistemas agrícolas tradicionais,
jardins históricos e outros locais de cunho simbólico.
A cidade do Rio de Janeiro passou, em 1o. de julho de 2012, a ser a primeira área
urbana no mundo a ter reconhecido o valor universal da sua paisagem urbana. A
paisagem cultural do Rio é única no mundo e representa um exemplo excepcional dos
desafios, das contradições e da criatividade do povo brasileiro. A harmonia entre a
paisagem natural e a intervenção do homem, incluindo o uso e as práticas em seu
espaço e suas manifestações culturais, tornou o Rio de Janeiro internacionalmente
conhecido. Sua inscrição na categoria de Paisagem Cultural, pelo valor universal
excepcional, foi um passo importante para consolidar as ações de proteção e
preservação de uma interação única entre a cultura e a natura, em uma metrópole
densamente ocupada.
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FICHA
PATRIMÔNIOS DA HUMANIDADE PLANO PILOTO - BRASÍLIA/DF
O conjunto urbanístico-arquitetônico de Brasília, construído a partir do Plano Piloto,
um projeto de Lucio Costa, foi inscrito no Livro de Tombo Histórico pelo Iphan em 14
de março de 1990. Primeiro conjunto urbano do século XX a ser reconhecida pela
Unesco, em 1987, como Patrimônio Mundial. Sua principal característica é a
monumentalidade, determinada por suas quatro escalas: monumental, residencial,
bucólica e gregária e por sua arquitetura inovadora.
Brasília foi concebida, projetada e construída entre 1957 e 1960. Seu conjunto
urbanístico se constitui no principal artefato urbano produzido em consonância com os
princípios urbanísticos e arquitetônicos do movimento moderno. Inserida no projeto
nacional de modernização do país conduzido pelo então presidente Juscelino
Kubitschek, sua construção e consolidação como capital do Brasil compõem um
fenômeno geopolítico e social de grande desdobramento para a história brasileira.
Logo após eleito presidente, Juscelino Kubitschek realizou, em 1957, o Concurso
Nacional para o Plano Piloto de Brasília. O vencedor foi o arquiteto e urbanista Lucio
Costa que, com o também arquiteto e urbanista Oscar Niemeyer, concebeu uma das
maiores realizações culturais do século XX. Inaugurada em 21 de abril de 1960,
Brasília cumpriu sua missão histórica de promover a integração do território brasileiro
e de interiorizar o desenvolvimento.
Destaca-se a excepcional correspondência entre o projeto urbanístico de Lucio Costa e
a arquitetura de Oscar Niemeyer, cuja imagem mais forte resulta do cruzamento entre
os Eixos Monumental e Rodoviário, que define o seu esquema urbano e enfatiza o
caráter representativo dos espaços públicos da Praça dos Três Poderes e da Esplanada
dos Ministérios, expresso nas formas do edifício do Congresso Nacional e do modo de
morar concebido, definido pela Unidade de Vizinhança e suas superquadras.
Atualmente, com cerca de 2,9 milhões de habitantes (IBGE/2016), Brasília é uma das
maiores metrópoles do Brasil. Além de sediar o Governo Federal e ser um grande
centro prestador de serviços, com acervo arquitetônico, urbanístico e paisagístico de
grande beleza e singularidade. É uma cidade-parque, densamente arborizada,
emoldurada pelo Lago do Paranoá.
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