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O s secretários da Cultura de 
todo o país reuniram-se em 
Salvador para discutir a pre

servação do património nacional. 
Decidiram-se quase unanimemente 
contra a política de pedra e cal que. 
apenas reborda alguns monúmen-.. 
tos para torná-los inúteis. Não mais 
a reverência às acrópoles mas uma 
reverência à vida em toda a sua 
dimensão económica, artística, 
existencial, o que constitui a base 
de uma preservação moderna e 
realista. 

Preocuparam-se os secretários, 
não por estar lá mas pelo que 
viram lá, com a situação extre
mamente dramática do Pelourinho 
e de todo o centro velho de 
Salvador.« Não basta aplicar 40 
milhões de dólares em sua restau-, 
ração, monumento que é da huma
nidade. É preciso arranjar os 40 
milhões dentro de uma lógica 
também económica e cultural. To
do bem tombado deve ser restau
rado para uma destinação social, 
sem o que o gasto será injusto e a 
preservação temporária. O Pelou
rinho, como os demais centros 
velhos das cidades brasileiras, de
ve ser reciclado para utilizações 
mistas e não apenas museológicas. 
Só a reutilização para fins educaci
onais, culturais, administrativas, 
turísticos e até comerciais pode 
resituar o velho na modernidade. 

E se essa foi uma das importan
tes decisões do fórum, apesar da 
lamentada ausência dos responsá
veis pelo património do Ministério 
da Cultura, a coisa não ficou por aí. 

Verificou-se, na discussão sobre 
a legislação preservacionista, que 
ela foi bem calçada no Decreto 25, 
de 1937, por inspiração de Capane-

ma e kodrigo de Mello Franco, 
mas se foi calçada, não foi vestida. 
O Brasil pés-industrial não se 
consola mais com os bálsamos 
culturais que Getúlio Vargas pro
piciava aos notáveis dos anos 30, 
bálsamo que, em proporções mais 
demagógicas, o ditador também 
oferecia à classe operária. 

Entendemos ainda que a questão 
do património envolve necessaria
mente a natureza, considerada 
como bem cultural. 

O geógrafo José Bigarela, o 
antropólogo Guilherme Magnani, 
os arqueólogos Eurico Muller e 
Roy Schimidt, presentes, usaram a 
mesma linguagem dos políticos. 
Adeus à barbárie, a progresso sem 
civilização. A partir de Hiroxima 
até Chernobyl, qualquer cozinheira 
ou roqueiro de nossos tempos 
adquiriu o senso do ecológico. 

O tombamento da serra do Mar 
não foi apenas uma decisão política 
dos governos de Montoro e Richa, 
mas resultado de uma ampla 
mobilização da consciência nacio
nal de todos aqueles que lutam pela 
preservação da vida. E esse é 
também o problema do Pantanal e 
da Amazónia. Como é o problema 
de todo o litoral de São Paulo que, 
além das baleias, também perten
ce a 25 milhões de pessoas que 
desejam fruir e contemplar suas 
praias. Para isso torna-se necessá
rio um planejamento rigoroso de 
preservação que possibilite o tu
rismo de massa e de elite, que 
discipline os loteamentos e os 
acessos, que instaure os parques e 
as reservas, para que o rezonema-
nento dessas áreas não seja feito 
através de propinas dadas a verea

dores inescrupulosos, dóceis aos 
cruzados dos bandeirantes imobili
ários. 

Por fim, colocou-se o dedo e a 
cabeça na questão mais difícil: 
como conciliar a necessidade de 
modernização e reurhanização das 
grandes cidades con\ a preserva
ção do ambiente urbano, seus 
bairros, os costumes dos cidadãos e 
os monumentos de significação 
artística e histórica? Que critério 
usar para definir o valor histórico 
ou estético? Como compensar o 
proprietário "castigado" com o 
tombamento? 

Durante cinco horas, em Salva
dor, presidi a um debate fascinan
te, detonado a partir de uma 
conferência do arquiteto Joaquim 
Guedes que foi propositadamente 
convidado e cercado por preserva-
cionistas de diversas matizes, o 

eresidente do Condephaat, Modesto 
àrvalhosa, o antropólogo para

naense Simão Neto, os especialis
tas mais tradicionais Fernando 
Leal e Silva Teles, além dos 
representantes baianos Benito Sar
na e Paulo Ormindo, restaurador 
do Mercado Modelo. Enfim, gente 
suficientemente preparada para 
que, na diversidade de posições, 
não surgissem soluções mágicas 
mas indagações fecundas no piano 
ético, social e científico. 

Numa coisa fomos unânimes. As 
cidades são seres vivos, têm uma 
dinâmica económica e cultural. 
Tudo o que se fizer para respeitar a 
memória tem que ser feito simul
taneamente para valorizar a con
temporaneidade na qual os mora
dores exercem a sua cidadania. 

Ninguém declarou a favor de 

demolições indiscriminadas nem 
de preservação inúteis. Para que à 
realidade económica não se torne 
um empecilho à preservação e 
para que esta não se torne um 
congelamento eontra a renovação, 
chegou-se à avançada premissa de 
que se o custo do progresso é pago 
pela sociedade inteira, a valoriza
ção dos equipamentos urbanos não 
pode beneficiar apenas a alguns 
proprietários. 

Faça-se como na França, país 
democrático, quase liberal, que há 
dez anos estabeleceu o princípio de 
que a verticalização das constru
ções pertence à comunidade ou 
seja, qualquer construção acima de 
dois andares importa no pagamen
to de grandes importâncias à 
prefeitura para ressarcimento dos 
equipamentos urbanos públicos de
correntes do adensamento. 

Mantendo-se assim o coeficiente 
de um construção para todos os 
terrenos, extingue-se especulação 
imobiliária e consequente estoca-
mento de terrenos que aguardam; 
valorização com mudanças casuís
ticas do zoneamento. Além desse 
instrumento que favorece apolítica 
habitacional, a comunidade pode 
ainda opor-se judicialmente à ver
ticalização por razões de ambiên
cia, qualidade de vida e memória 
{Urbana. 

E são esses os princípios que 
devemos introduzir na nova Consti
tuição como prioridade absoluta 
para melhorar a qualidade de vida 
das imensas massas que povoam e 
povoarão as cidades brasileiras até 
•o final do século. 
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\da Cultura do Estado de Sâo Paulo. 
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