
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo Patrimônio Cultural: requalificação e ressignificação dos bens culturais 

Local Sede CAU/MG – Avenida Getúlio Vargas, 447 – 11º andar – Funcionários, Belo Horizonte - MG   

Data/ Horário 26 de agosto de 2021 de 18h30 às 20h00 

Relator Maria Edwiges Sobreira Leal 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

A presidente do Conselho, Edwiges Leal, abriu o evento com uma breve fala sobre o tema e apresentou as convidadas. Em 

seguida, deu a palavra ao coordenador da CPC, Sergio Ayres que apresentou a cartilha de Patrimônio Cultural elaborada pelo 

CAU/MG. 

Após a abertura, a arquiteta e urbanista Maria Rita Silveira iniciou a palestra abordando de forma ampla as dificuldades e a 

importância da conservação de patrimônios tombados no Brasil e no mundo. Em seguida discorreu sobre as normas de 

proteção estabelecidas pelo IPHAN, os programas em questão e as ações de preservação de bens privados em condição de 

mercadoria associados ao discurso do patrimônio. Por último, dissertou sobre o retrofit, tendência que tem como intuito 

restaurar imóveis antigos tornando-os seguros e modernos sem perder a identidade histórica que o mesmo carrega.  

Na sequência, a fundadora e diretora da A. de Arte, Adriana Vasconcelos, contou um pouco de sua história compartilhando 

sua experiência e realização em restaurar uma casa de 1957, projetada por Sylvio Vasconcellos. O imóvel foi adaptado para 

atender sua empresa de iluminação, na forma de uma galeria e aberta ao público, com o compromisso de manter seus 

elementos históricos que tanto valor tem para a arquitetura e para a cidade. 

O Arquiteto e Urbanista Flávio Carsalade, realizou a mediação e contribuiu sobre os assuntos discutidos. 

A presidente então retomou a palavra discorrendo sobre a importância de discutir a educação patrimonial, pois acredita que 

a conservação do patrimônio mantém a memória viva e deixa um legado para as próximas gerações. Por fim, agradeceu a 

participação de todos e encerrou o evento. 

 
CONCLUSÃO: O CAU/MG por meio da Comissão de Patrimônio Cultural (CPC) e através de seus convidados, discutiu sobre 

a importância da conservação e restauração de imóveis históricos nas cidades contemporâneas e também sobre o papel e a 

responsabilidade do arquiteto e da sociedade nas formas de preservação dos bens culturais. O evento promoveu uma rica 

troca de experiências e alternativas para a requalificação e ressignificação dos mesmos. 

Além disso, o evento mostrou a importância de o Conselho discutir as questões sobre a cidade com toda a sociedade. 

 

  
 
 
Data 01/09/2021                                                Arq. e Urb. Maria Edwiges Sobreira Leal 
                                                                                          Presidente do CAU/MG 
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