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DECLARAÇÃO  

24 novembro de 2016 

 O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN - vem declarar o seu apoio à Presidência 

do órgão pela anulação bem fundamentada da autorização de construção do 

edifício residencial La Vue, que se ergueria com 100 m de altura junto a 

construções de até 40 m no entorno de bens tombados em Salvador, na Bahia, 

comprometendo definitivamente a paisagem que interage com esses bens. 

 

 Não se trata de episódio isolado. Na história do IPHAN, têm ocorrido muitas 

vezes pressões para liberar empreendimentos de interesse privado em âmbito 

local, mas cujas características, embora incompatíveis com a preservação de 

bens de interesse público em âmbito nacional, vêm apresentadas como 

imprescindíveis ao desenvolvimento econômico do país. Nessa ótica, a 

preservação do patrimônio, em qualquer modalidade, é apresentada como 

inimiga do progresso, um obstáculo para a melhoria de condições da 

população no seu conjunto. 

  

O Conselho entende que essa polarização entre preservação e 

desenvolvimento é desmentida pela evidência dos danos causados por uma 

concepção de progresso que desconsidera os impactos destrutivos da ação 

humana descontrolada sobre o meio ambiente e sobre bens protegidos porque 

são referências fundamentais da nossa história e cultura. São lugares de 

memória e, portanto, de visitação, logo de fruição coletiva, geradores de 

riqueza, como o atestam as políticas públicas bem-sucedidas de turismo 

patrimonial em países desenvolvidos. 

 Desenvolvimento não se concebe contemporaneamente sem sustentabilidade, 

e a preservação criteriosa do patrimônio é parte fundamental desse processo. 

Políticas públicas nesse sentido não se fazem sem quadros técnicos capazes e 

isentos; e, no caso do IPHAN, com a atuação de presidência e 

superintendências qualificadas. O Conselho espera que o governo atente para 

a exemplaridade do episódio, e reconheça que a cultura não é mero 

ornamento, mas força viva trabalhando para uma nação mais rica e igualitária. 
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