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RESUMO 

Ramificação da 2ª etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o PAC Cidades 
Históricas foi concebido com o propósito de efetivar o potencial econômico e incentivar o 
desenvolvimento sustentável de cidades com bens tombados a nível federal. Com ações em 
mais de 40 municípios das 5 regiões do Brasil, o programa foi gerido pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artísitico Nacional (Iphan), cuja sede localiza-se em Brasília. Mais 
especificamente, coube ao Departamento de Projetos Especiais (DPE) do Iphan a gestão do 
programa. Dentre todos os municípios selecionados, a Cidade de Goiás obteve destaque por 
ser o primeiro município a concluir todas as ações planejadas, recebendo o título de “modelo 
de gestão” do programa em discursos oficiais. Este trabalho surge com o objetivo de 
investigar e discutir os fatores encontrados no município que eventualmente o levaram a 
receber tal status. Para tanto, os métodos utilizados foram a análise documental, a revisão 
bibliográfica e a realização de entrevistas, que se dividiram em entrevistas informais, com fins 
majoritariamente – embora não exclusivamente - exploratórios, e uma entrevista 
semiestruturada com a ex-prefeita municipal, com fins confirmatórios. A partir da primeira 
etapa do trabalho, foram levantas algumas hipóteses: a experiência da burocracia local com 
programas anteriores; a relação entre a prefeitura e as instâncias locais do Iphan; a localização 
geográfica; a participação comunitária e a participação de atores políticos alheios ao eixo 
Iphan-município. Com exceção do último, que foi descartado em virtude da inexistência de 
evidências, o trabalho avançou na confirmação, em maior ou menor escala, das demais 
hipóteses. Contudo, é importante ressaltar que as conclusões do trabalho são limitadas tanto 
em função da metodologia adotada quanto em função das condições ambientais, 
principalmente em virtude da pandemia de covid-19, que limitou a realização de entrevistas, e 
à mudança de sede do órgão concomitantemente à produção do trabalho. 
 
Palavras-chave: PAC Cidades Históricas, Iphan, Cidade de Goiás. 
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1 Introdução 

 

As políticas públicas de preservação do patrimônio histórico se destacam 

entre as políticas culturais pela diversidade de abordagens e possibilidades de 

encaixe em retóricas políticas de diversas matizes ideológicas. De maneira geral, a 

configuração dessas políticas é sensível ao contexto político, social e econômico.  

Esse é o caso do PAC Cidades Históricas, uma linha do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) lançada em 2013 e voltada para projetos e obras 

em municípios com bens históricos protegidos em nível federal por meio de 

tombamento. No total, 425 ações foram selecionadas, englobando 44 municípios em 

mais de 20 estados das 5 regiões brasileiras (IPHAN 2, 2013).  

Um dos pressupostos do programa é a gestão centralizada dos recursos e 

da aprovação técnica dos projetos no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan), um traço que o diferencia dos programas federais anteriores de 

matriz semelhante. Para que a gestão fosse possível, foi criado, dentro da estrutura 

organizacional do Iphan, o Departamento de Projetos Especiais (DPE), responsável 

pela gestão técnica e financeira do programa.  

Decorridos aproximadamente 9 anos de seu início, muitas das ações 

previstas pelo PAC Cidades Históricas ainda se encontram em trâmite de aprovação 

de projetos, licitação ou execução. Algumas delas sequer foram iniciadas por 

inviabilidade técnica e financeira, considerando, também, as profundas mudanças 

fiscais que marcaram as trocas de governo no Brasil na última década. No extremo 

oposto, algumas cidades já finalizaram as ações propostas.  

Esse é o caso da Cidade de Goiás, antiga capital do estado homônimo e 

polo turístico regional em virtude do rico acervo histórico local, dos eventos culturais 

e da natureza. Além de ser o primeiro município a concluir uma obra do programa no 

Brasil, Goiás também foi, ainda em 2018, o primeiro município a entregar o conjunto 

das intervenções previstas, incluindo a fase de prestação de contas. Por essa razão, 

foi considerado um “modelo de gestão” pelo Iphan, ensejando a curiosidade sobre 

os motivos que levaram o município a obter tal status.  
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O trabalho em tela, portanto, surge com o objetivo geral de investigar os 

motivos que levaram o município de Goiás a ser considerado um “modelo de gestão” 

do PAC Cidades Históricas. Destaca-se, nesse contexto, que o uso de aspas em 

“modelo de gestão” decorre do fato de que o status foi atribuído em discursos de 

gestores do Instituto, sendo ratificado por matérias informativas publicadas no site 

oficial. 

Especificamente, objetivou-se identificar os atores envolvidos na articulação 

federativa do PAC Cidades Históricas em nível municipal e federal e seus 

respectivos papéis; investigar como a sinergia entre governo municipal e governo 

federal, por meio do Iphan, contribuiu para a consecução do programa; e como o 

Programa contribuiu para o desenvolvimento do seu corpo técnico-burocrático. 

O recorte temático a partir da política pública previamente escolhida (PAC 

Cidades Históricas) é explicado por alguns fatores de ordem técnica, tais como: 1) 

facilidade de obtenção de dados e informações (conforme pesquisa de viabilidade 

inicial); 2) ao já mencionado fato de o município ter sido o primeiro a iniciar e o 

primeiro a finalizar todas as obras do programas; 3) às características que 

diferenciam o município goiano dos demais municípios que receberam ações do 

PAC Cidades Históricas – ex.: baixa população, especialização em serviços 

turísticos e experiência prévia com gestão de programas federais de preservação do 

patrimônio histórico. Dessa maneira, o município pareceu, desde o princípio, um 

objeto de estudo que se encaixa no perfil de um trabalho científico de curto prazo. 

Cabe, ainda, destacar, de maneira sintética, os pontos que justificam esse 

tipo de pesquisa neste momento histórico. Considerando que o investimento e a 

atenção à cultura – no caso concreto, ao patrimônio histórico – vem decaindo nos 

últimos anos, crescem os debates sobre a qualidade do investimento no setor. 

Dentro da perspectiva teórica, sabe-se que os investimentos em cultura possuem – 

salvo algumas exceções – retornos observáveis apenas em longo prazo – e mesmo 

esses são por vezes difíceis de serem mensurados. Assim, acredita-se que a 

investigação sobre um caso de sucesso técnico-burocrático na aplicação do recurso 

federal pode contribuir, mesmo que minimamente, para a qualidade do debate 

público sobre políticas do setor.  
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O presente trabalho está estruturado em 5 tópicos. No tópico 2, analisamos 

a evolução da execução das principais políticas públicas destinadas à preservação, 

restauração e revitalização de espaços tombados, para melhor entender as 

continuidades e descontinuidades desse processo, bem como o contexto em que 

surgiu o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Cidades Históricas). Os 

principais programas federais de preservação do patrimônio histórico analisados 

foram: o Programa Integrado de Reconstrução de Cidades Históricas (PCH) (1973 - 

1983) e o Programa Monumenta (1999 - 2009). Com vistas a enfatizar a abordagem 

da literatura sobre os tópicos teóricos mais pertinentes ao entendimento do trabalho, 

construiu-se o referencial teórico, exposto no tópico 3. 

Do ponto de vista operacional, a pesquisa foi executada junto ao 

Departamento de Projetos Especiais (DPE) do Iphan, que, conforme explicado 

anteriormente, é o departamento responsável pela gestão do PAC Cidades 

Históricas. A partir da análise dos documentos fornecidos pelo departamento e do 

diálogo com servidores novos e antigos foi possível a obtenção de informações e 

dados iniciais, construção de hipóteses e definições sobre a entrevista posterior. Foi 

possível, ainda, o estabelecimento de canais de comunicação com a prefeitura 

municipal, fato concretizado pela realização de uma entrevista semiestruturada com 

a ex-prefeita do município. Portanto, a metodologia do trabalho foi composta por 

análise documental, entrevistas informais e entrevista semiestruturada, sem excluir a 

revisão bibliográfica como fonte de checagem e acréscimo de informações. Os 

detalhes sobre a metodologia são fornecidos no tópico 4. 

Os resultados são expostos no tópico 5, em conformidade com a sequência 

de hipóteses levantadas. Por fim, o tópico 6 traz as considerações finais e a 

proposta de intervenção do trabalho. 
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2 O contexto e evolução das políticas públicas de preservação, 

restauração e revitalização de espaços tombados e o Programa de 

Aceleração do Crescimento para cidades históricas (PAC Cidades 

Históricas) 

 

Lançado em 2013, a linha do Programa de Aceleração do Crescimento 

voltada para as cidades históricas (PAC Cidades Históricas) deu continuidade a uma 

série de políticas patrimoniais empreendidas pelo governo federal desde a década 

de 1970. 

Com base na abordagem adotada por Carmo (2020), analisamos os 

principais programas federais de preservação do patrimônio histórico, ou seja: o 

Programa Integrado de Reconstrução de Cidades Históricas (PCH) (1973 - 1983), o 

Programa Monumenta (1999 - 2009) e, finalmente, o PAC Cidades Históricas (2013 -

), objeto de estudo do presente trabalho.  

Para entender a articulação entre a união, estados e municípios no que diz 

respeito à execução de políticas públicas destinadas à preservação, restauração e 

revitalização de espaços tombados, é preciso entender as continuidades e 

disrupturas desse processo. 

   Apesar de os programas terem sido formulados e executados em 

contextos sociais e políticos completamente distintos, Carmo (2020) observou a 

emergência de alguns elementos comuns, como o protagonismo dos municípios na 

execução - a partir da estruturação, nas principais cidades atingidas pelas 

respectivas políticas, de secretarias especialmente dedicadas ao patrimônio - e da 

União, por meio do Iphan, na formulação, planejamento e coordenação. 

Dessa maneira, evidencia-se o quanto a acumulação de experiências, 

sobretudo no âmbito do Iphan e dos municípios, possibilitou a abordagem desses 

programas a partir de uma linha de análise evolutiva, em que novas ideias são 

formuladas e implementadas com o objetivo de corrigir equívocos anteriormente 

verificados. 
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2.1 Programa Integrado de Reconstrução de Cidades Históricas (PCH) (1973-
1983) 

As fases do Programa Integrado de Reconstrução de Cidades Históricas - 

doravante chamado de PCH, sigla usualmente utilizada pela literatura - foram 

investigadas, desde uma perspectiva histórica e operacional, por Corrêa (2012), 

fonte de todas as informações ou conclusões não referenciadas explicitamente neste 

tópico. 

O PCH foi um dos primeiros programas de investimento federal no 

patrimônio histórico. A sua formulação está intrinsecamente relacionada à explosão 

demográfica experimentada pelo Brasil nos anos 1960 e 1970. Ao evidenciar os 

contrastes regionais, sociais, econômicos e culturais, a nova configuração das 

cidades brasileiras despertou a atenção e a preocupação dos governos, 

principalmente em relação à pobreza extrema.  

Nesse tocante, o PCH expressava, desde sua formulação e lançamento em 

1973, uma concepção de cidades que detinham alguma herança histórica ou 

expressão cultural passível de ser explorada economicamente: a de locus de 

produção de capital.  

Em outras palavras, esses centros urbanos eram vistos majoritariamente 

como espaços de potencial turístico subexplorado. Portanto, para além da 

perspectiva economicamente heterodoxa de investimento público que ganharia 

expressão máxima no II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), a intervenção 

governamental se justificava como um impulso à sustentabilidade econômica das 

cidades históricas - ou, nas palavras oficiais, um fluxo de recursos necessários à 

autoconservação dos espaços. A necessidade de um programa de tal monta foi 

diagnosticada a partir do estado de degradação que os sítios históricos se 

encontravam, com atenção para os bens culturais vinculados à arte barroca no 

nordeste brasileiro.  

Do ponto de vista administrativo, o PCH foi gerido pelo Ministério do 

Planejamento, com importante participação do Iphan, dos estados e uma 

participação minoritária da Embratur (à época, Empresa Brasileira de Turismo) e da 

Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste). A participação da 
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Sudene no arcabouço institucional formal do programa evidencia uma vez mais o 

olhar especial para a região nordeste.  

Um fato que deve ser ressaltado na divisão de responsabilidades é o 

protagonismo dos estados, responsáveis, inicialmente, pela elaboração de projetos, 

execução e coparticipação no financiamento. Confiou-se, assim, mais aos estados 

do que ao Iphan a atividade de submissão de projetos, externalizando maior 

confiança na sensibilidade da burocracia mais próxima aos anseios locais. 

Ressalta-se, por fim, a forte relação do programa com seu contexto histórico 

ditatorial a partir dos desenhos institucionais concebidos no momento da formulação, 

a exemplo do Grupo de Trabalho designado para elaborar as bases do PCH, que 

investigou, de forma preliminar, a possibilidade de o governo federal ou estadual 

nomear prefeitos interventores nos municípios aptos a receberem os recursos, 

mostrando que problemas de articulação federativa eram esperados e que soluções 

autoritárias eram ventiladas como possíveis saídas. 

2.2 Programa Monumenta (1999 - 2009) 

Assim como o PCH, o processo de formulação do Programa Monumenta foi 

influenciado pelo contexto econômico e político nacional de sua época. Concebido 

na segunda metade dos anos 1990 e formalizado em 1999, o Monumenta se 

apresentava como uma oportunidade para que o Brasil rompesse com uma estrutura 

considerada engessada e burocrática de preservação do patrimônio histórico e 

entrasse em um momento em que a flexibilidade daria lugar à “rigidez” burocrática e 

a sinergia entre o investimento público e o privado substituiria o monopólio privado. 

O histórico e as transformações experimentadas pelo programa foram estudadas por 

Duarte Junior (2010), fonte das informações deste tópico. 

A retórica do engessamento da dinâmica econômica dos centros urbanos 

que continham bens tombados se situou dentro de um contexto político marcado 

pela implementação de políticas liberalizantes e, por consequência, das 

transformações impostas à administração pública. 
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Para diminuir a intervenção estatal, era preciso que os bens culturais fossem 

inseridos em uma atmosfera convidativa a investimentos privados, de modo que os 

custos vinculados à preservação desses bens fossem pagos pelas próprias receitas 

geradas.  

É nesse contexto que o governo brasileiro, liderado à época por Fernando 

Henrique Cardoso, lançou o Programa Monumenta, uma parceria com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que firmou parceria com o Iphan 

para a cessão de consultores de seu quadro para suporte técnico do Programa no 

Instituto.   

Além da pretensão de aumentar a cooperação privada na política 

patrimonial, outras três concepções fundamentaram a formulação do Monumenta: a 

descentralização administrativa, a mudança de paradigma em relação à definição de 

patrimônio e a amplitude geográfica. Em relação às duas últimas, é possível 

perceber uma diferença significativa em relação ao PCH.  

Para os intelectuais que compuseram o Grupo de Trabalho responsável por 

elaborar as bases científicas do programa, o Brasil adotava, até aquele momento, 

uma visão de patrimônio considerada pouco adequada aos tempos modernos, em 

que a salvaguarda era priorizada em detrimento da inserção dinâmica e a visão 

histórico-dominante (por vezes carregada de elitismos) relegava expressões e bens 

culturais populares a um patamar inferior na classificação de importância enquanto 

patrimônio histórico. 

Como consequência dessa visão, as ações executadas pelo governo eram 

geograficamente concentradas no território, abrangendo, sobretudo, os estados de 

Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Maranhão. A diferença em relação 

ao PCH reside justamente no fato de este ter sido um programa pensado 

especificamente para uma única região cujo potencial econômico precisava ser 

impulsionado pelo Estado. Não havia, assim, nem uma visão holística da política 

patrimonial nacional e nem críticas heterodoxas em relação a concentrações 

regionais. 
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Já a descentralização administrativa mencionada anteriormente constituía 

um ponto chave da formulação do Monumenta. Seguindo a concepção de que a 

política patrimonial corrente prejudicava a dinâmica das cidades e que era 

demasiadamente centralizada no governo federal, o Programa propunha mais 

protagonismo dos municípios e apenas suporte operacional do Iphan, o órgão 

nacional, cujas funções foram inicialmente relegadas à fiscalização e apoio técnico. 

Isto porque o Monumenta era financiado, em seus primórdios, por um 

empréstimo concedido pelo BID. Para que o empréstimo fosse financeiramente 

sustentável, era necessário que se criasse um fundo, o Fundo Municipal de 

Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico, a ser alimentado por municípios a 

partir da geração de receitas advindas das obras.  

Contudo, logo os problemas de articulação foram diagnosticados, já que os 

municípios apresentavam, ao mesmo tempo, problemas de arrecadação e de 

organização administrativa interna (conflitos entre o executivo e o legislativo 

municipal para a destinação de recursos para o fundo). 

Não menos importante, a visão predominantemente liberal que caracterizou 

a política definiu os critérios de seleção dos projetos. Dado que o governo não 

poderia incorrer no erro de tentar abarcar todo o escopo de projetos, era necessário 

classificar as possíveis áreas de intervenção (divididas em Sítios Históricos Urbanos 

Nacionais (SHUNs) e Conjuntos Urbanos de Monumentos Nacionais (CUMNs)) para 

então selecioná-las. A definição de critérios supostamente objetivos (social, regional, 

densidade cronológica e vazio cronológico) visava corrigir um erro advindo do PCH, 

qual seja, a acusação de subjetividade (ou arbitrariedade) na escolha dos projetos. 

A formulação inicial do Programa, no entanto, não sobreviveu ao momento 

de inflexão política que marcou a passagem da Presidência da República de 

Fernando Henrique Cardoso para Luís Inácio Lula da Silva. De coadjuvante, o Iphan 

passou a ser protagonista quando, em 2006, o então gestor do Monumenta foi 

nomeado presidente do órgão.  

A retórica de maior participação do investimento privado também perdeu 

corpo com a entrada de uma linha especial de financiamento da Caixa para 
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restauração de imóveis privados situados em sítios históricos no escopo do 

Monumenta.  

Em resumo, no final de seu ciclo de vida (2009), o programa voltou a ser, na 

prática e no discurso, financeiramente liderado pelo governo brasileiro e com 

pretensões de sistematização e expansão das estratégias de preservação do 

patrimônio histórico, que eventualmente resultariam na formulação e lançamento do 

PAC Cidades Históricas. 

2.3 PAC Cidades Históricas (2013 - ) 

Ao contrário do hiato temporal entre o PCH e o Monumenta, o hiato este e o 

PAC Cidades Históricas foi quase nulo. Em 2009, ano em que o Monumenta 

completou 10 anos de profundas transformações em sua formulação e execução, foi 

anunciado, pelo então presidente Luís Inácio Lula da Silva, em cerimônia oficial na 

Praça Tiradentes, coração da cidade mineira de Ouro Preto, um novo programa de 

volume inédito que abarcaria mais de uma centena de municípios. De antemão, já 

se sabia que o novo programa estaria circunscrito ao Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), fato evidenciado em discursos oficiais. Desde o anúncio, os 

municípios ficaram responsáveis por submeter planos de ações ao Iphan, 

responsável pelo julgamento das propostas. O PAC Cidades Históricas foi estudado 

por Carmo (2020), fonte apriorística das informações deste tópico. 

Do ano de 2009 até o ano de 2013, quando foi lançado oficialmente, o novo 

programa foi alvo de diversas especulações e poucas certezas sobre seu formato. 

Além do já conhecido problema de articulação entre municípios e o Iphan, a questão 

orçamentária era uma verdadeira incógnita naquele momento.  

Apenas em 2013, com o anúncio do PAC 2 e a criação do eixo “Comunidade 

Cidadã” - que englobava, dentre outros tipos de obras, equipamentos esportivos e 

culturais - que se teve alguma clareza sobre a fonte e o montante previsto para o 

programa, que doravante seria oficialmente chamado de PAC Cidades Históricas. 

Em agosto daquele ano, os projetos contemplados foram oficializados. No total, 

seriam 425 ações em 44 cidades brasileiras, englobando 20 estados.  
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No folder de divulgação do Programa, cuja parte inicial contempla um 

pequeno texto de autoria da então Ministra da Cultura, Marta Suplicy, e da então 

presidente do Iphan, Jurema Machado, informações infográficas sobre a distribuição 

das obras, o montante dos recursos, sua lógica de aprovação e alguns excertos 

sobre as inovações conceituais em matéria de política patrimonial foram 

introduzidas. No texto assinado por Marta Suplicy, por exemplo, é mencionado que, 

com o PAC Cidades Históricas, “a gestão desse patrimônio ganha uma nova 

dimensão que vai além da intervenção física nos monumentos protegidos e reforça o 

sentimento de pertencimento e de cidadania dos brasileiros (...)” (IPHAN 2, 2013). 

Observa-se, assim, o resgate da dimensão retórica da cidadania na política 

patrimonial, há muito evocada pelos governos.  

Além disso, o documento ainda destaca a articulação do PAC Cidades 

Históricas com outras políticas públicas, a fim de fortalecer o desenvolvimento 

sustentável das comunidades locais e incentivar a melhoria da qualidade de vida e 

da infraestrutura.  

Quanto à distribuição geográfica das ações, chama a atenção a alta 

concentração de municípios costeiros contemplados, assim como a presença de 

apenas duas cidades (Belém e Manaus) da Região Norte do Brasil na lista.  

Em relação à distribuição dos recursos, constata-se que os polos vinculados 

ao conceito mais tradicional de patrimônio histórico (alvo de crítica do Programa 

Monumenta) foram os mais beneficiados: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e 

Pernambuco (IPHAN 6, 2021).  

No total, o programa previa um investimento de 1,9 bilhão de reais (valores 

nominais de 2013), sendo 1,6 bilhão para obras em imóveis e espaços públicos e 

300 milhões para uma linha de crédito especial cujo objetivo era subsidiar a 

recuperação de imóveis privados. Por fim, o folder trazia a informação de que os 

recursos só seriam liberados com a execução das obras e mediante aprovação 

técnica dos projetos. 

Nesse sentido, é nítido que o programa fortaleceu o papel institucional do 

Iphan como articulador do processo. Ao contrário das pretensões de 

descentralização dos dois programas anteriores, o PAC Cidades Históricas é 
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explícito no que diz respeito à centralização dos esforços no órgão federal, 

responsável tanto pela aprovação técnica das ações para licitação quanto pela 

gestão financeira.  

Ainda assim, os estados e municípios desempenharam um papel importante 

no programa, uma vez que muitas ações foram executadas indiretamente, ou seja, 

por meio de termos de compromisso entre as unidades subnacionais e o Iphan.  

Contudo, deve-se ressaltar a variação do resultado dos programas a 

depender do município alvo das ações, o que indica a importância da preparação 

técnica local para o enfrentamento dos mais diversos desafios de um programa de 

tal monta. 

2.3.1 Modalidades de execução 

As ações contempladas pelo PAC Cidades Históricas foram divulgadas 

oficialmente por meio da Portaria nº 383, de 20 de agosto de 2013 (BRASIL 2, 

2013). Posteriormente, foram detalhadas, em manuais do programa, as modalidades 

de execução, que são 3: execução direta, termo de compromisso e termo de 

execução descentralizado (TED) (IPHAN 7, 2022).  

A execução direta, como o nome sugere, é a modalidade em que o próprio 

Instituto se responsabiliza pelo processo licitatório e pela fiscalização dos objetos. 

Nas execuções por termos de compromisso e termo de execução descentralizado, a 

responsabilidade pelo processo licitatório e pela fiscalização é do ente federativo 

parceiro (estado ou município) – caso do termo de compromisso – e de instituição 

federal parceira – caso do TED. Em todos os casos, o Iphan se responsabiliza, por 

meio do Departamento de Projetos Especiais (DPE), pela aprovação dos projetos. 

Contudo, nos documentos analisados, não foram localizadas instruções 

acerca da melhor modalidade de execução a depender das características do objeto. 
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2.3.2 O PAC Cidades Históricas na Cidade de Goiás 

A Cidade de Goiás foi um dos 44 municípios contemplados com ações em 

espaços e imóveis públicos. Das 425 ações do programa, 6 se localizaram no 

município goiano - Restauração do Casarão da Escola de Artes Veiga Valle, 

Recuperação da Ponte da Cambaúba, Restauração do Mercado Municipal, 

Restauração do Cine Teatro São Joaquim, Restauração do Casarão da Prefeitura 

Municipal, Requalificação da Sede da Diocese de Goiás - instalação do Arquivo 

Diocesano. 

Em linhas gerais, é possível observar a priorização de pontos turísticos da 

cidade (como é o caso da Ponte da Cambaúba e do Mercado Municipal) e de 

equipamentos culturais de uso coletivo (como é o caso do Cine Teatro São 

Joaquim).  

As ações no município totalizaram um montante de cerca de 30 milhões de 

reais, sendo que aproximadamente dois terços desse valor se destinaram à 

Restauração do Mercado Municipal e a Restauração do Cine Teatro São Joaquim 

(IPHAN 3, 2018). 

2.3.2.1 Turismo Cultural na Cidade de Goiás 

A cidade de Goiás possuía, em 2021, uma população estimada de 22.122 

habitantes (IBGE, 2021). Contudo, a população do município apresenta uma 

tendência de crescimento negativo, uma vez que a população medida pelo Censo de 

2010 foi de 24.727 pessoas, o que a colocava como o 41º mais populoso do estado 

de Goiás.  

Em outras palavras, o município perdeu, em intervalo pouco superior a 10 

anos, mais de 10% de sua população. Dentre outros inúmeros fatores e hipóteses, 

esse fato pode refletir a predominância do setor de serviços na economia local, em 

especial o turismo, setor que enfrenta sazonalidade ao longo do ano - ou dos anos.  

Em períodos normais (em que fatores externos como pandemias não 

comprometem a realização de eventos), o município possui um calendário de 

eventos culturais de projeção nacional e até internacional. Dentre eles, merece 
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destaque a Procissão do Fogaréu, que ocorre durante a Semana Santa, e o Festival 

Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA), que ocorre entre os meses de 

junho e agosto. 

A Procissão do Fogaréu é uma manifestação que ocorre há, pelo menos, 

200 anos, tendo alguns registros de sua existência sido datados de 1820. Contudo, 

foi paralisada por um breve período no século XX e retomada em 1965 a partir de 

iniciativa da Organização Vilaboense de Artes e Tradições (OVAT) (CAES, 2019). 

Em virtude dessa tradição e singularidade da manifestação, caracterizado por 

vestimentas específicas, o evento ocupa espaço destacado na agenda do turismo 

cultural da cidade e do estado de Goiás. 

O FICA, por sua vez, é um evento de tradição mais recente, dado que sua 

primeira edição ocorreu no ano de 1999. O festival se coloca como “um dos 

principais e mais importantes festivais de cinema no cenário nacional”. Possibilitou, 

ainda, a criação, na Cidade de Goiás, “de diversos cursos superiores na área, e 

cineastas de grande talento que foram formados pelo Festival”. Além disso, a partir 

do FICA, “o setor de audiovisual passou a representar uma importante atividade 

econômica, gerando emprego e renda em todo o estado” (FICA, 2021). 

Além dos eventos, o turismo cultural é, por si só, uma atividade 

intrinsecamente ligada à cidade em virtude da reconhecida importância do 

patrimônio histórico ali presente.  

A atual Cidade de Goiás teve seu processo embrionário iniciado em 1727, 

vinculada à exploração de ouro na região, com a fundação do Arraial de Sant’Ana. 

Pouco mais de 10 anos depois, em 1739, foi elevada à condição de Vila, a Vila Boa 

de Goiás, nome ainda retomado por organizações tradicionalistas da cidade (como a 

OVAT). Finalmente, em 1749, tornou-se a capital da Província de Goiás, sendo a 

sede do governo estadual até o ano de 1937, quando a administração foi transferida 

para a recém-inaugurada Goiânia (CAES, 2019). 

A riqueza histórica e cultural do centro da cidade foi reconhecida pelo 

governo brasileiro em 1950, com o tombamento dos primeiros bens a nível nacional. 

No entanto, o verdadeiro marco para a cidade ocorreu em 2001, com a inscrição, 

pela UNESCO, do sítio histórico de Goiás como Patrimônio Mundial Cultural da 
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Humanidade. A partir de então, o município passou a compor uma seleta lista de 15 

localidades brasileiras que gozam tal status (UNESCO 1, 2021), com inestimáveis 

ganhos para, dentre outras atividades, o turismo cultural local. 

2.3.2.2 Modelo de gestão 

Devido à estreita relação entre o município e o patrimônio histórico, a Cidade 

de Goiás já possuía, como mencionado anteriormente, reconhecimento nacional e 

internacional por suas práticas em políticas patrimoniais. Nesse sentido, as 6 ações 

do PAC Cidades Históricas reforçaram o status ao alçar o trabalho realizado pelo 

município à condição de “modelo de gestão” do programa a nível nacional.  

Isso porque, com a inauguração da Ponte da Cambaúba em fevereiro de 

2015, a cidade de Goiás foi o primeiro município brasileiro a entregar uma obra do 

PAC Cidades Históricas, fato destacado pelo Iphan em seu sítio oficial (IPHAN 8, 

2015).  

Posteriormente, em março de 2018, com a entrega da obra do Casarão da 

Prefeitura Municipal, o município se tornou o primeiro no Brasil a concluir todas as 

ações do programa (IPHAN 9, 2018). A notoriedade do fato evidenciou a boa 

articulação local em prol do patrimônio histórico. 

A classificação de “modelo de gestão”, que já há algum tempo vinha 

ganhando espaço nos veículos de mídia locais, foi oficialmente reconhecida pelo 

Iphan em agosto de 2018, quando a Cidade de Goiás sediou o Seminário 

Internacional Gestão de Sítios Culturais do Patrimônio Mundial no Brasil, organizado 

pelo Instituto no Cine Teatro São Joaquim, um dos locais que recebeu recursos do 

PAC.  

À época, a justificativa oficial para que o evento fosse sediado no município 

era a de que a Cidade de Goiás seria um “modelo de gestão e se tornou referência 

do maior programa de investimentos em Patrimônio Cultural no Brasil, o PAC 

Cidades Históricas.” (IPHAN 9, 2018). 
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3 Referencial Teórico 

 Considerando a inserção do PAC Cidades Históricas no hall das políticas 

públicas patrimoniais – que, por sua vez, possuem relação intrínseca com as 

políticas públicas da área da cultura – e, ainda, considerando a abordagem do tema 

“modelo de gestão” (entendido, nesse caso, como uma gestão de excelência) no 

trabalho, serão desenvolvidas, neste tópico, análises da literatura sobre a relação 

entre políticas públicas e cultura, sobre políticas públicas patrimoniais e sobre 

avaliação de políticas públicas com foco na definição de modelos de excelência em 

gestão. O objetivo é fornecer os aportes teóricos necessários para as discussões 

propostas pelo trabalho. 

3.1 Políticas públicas e cultura 

Dentre os inúmeros desafios vinculados ao estudo da administração pública, 

talvez o mais basilar seja a definição de políticas públicas, que ainda é alvo de 

debates e disputas entre acadêmicos e gestores. Howlett, Ramesh e Perl (2015) 

apresentam, em um dos manuais mais utilizados da área, as transformações que 

este conceito sofreu com o avanço dos estudos sobre o tema. 

É importante ressaltar que o desenvolvimento teórico sobre o assunto 

aportou, de maneira progressiva, maior complexidade e multiplicidade de variáveis 

às definições sobre o processo de políticas públicas.   

Uma das definições mais simples e comumente utilizadas é a trazida no 

início do trabalho de Dye (2013), sintetizada pelo aforismo “política pública é tudo o 

que o governo decide ou não fazer”. Com essa definição, Dye (2013) explica que, 

dentre outras atividades, os governos decidem, ao controlar os impostos, o quanto 

arrecadar dos cidadãos, formas e regras de distribuição desses recursos e 

regulação conflitos.  

Assim, as políticas públicas seriam materializadas por essas ações (ou 

inações) de governo. A estrita e exclusiva vinculação entre governos e políticas 

públicas é uma das críticas feitas por Howlet, Ramesh e Perl (2015) à definição de 

Dye (2013).  
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Uma outra definição, mais complexa e aplicável à prática, trazida por, dentre 

outros autores, Jenkins (1978), é a de que as políticas públicas são processos que 

congregam objetivos e meios políticos, envolvem atores diversos e restrições de 

ordem técnica e política.  

As restrições também podem ser definidas como dimensões das políticas 

públicas, visto que a técnica se relaciona aos instrumentos mais eficazes para o 

atingimento dos objetivos e a política se relaciona ao caráter de negociação da 

formulação e execução das políticas junto aos atores envolvidos. De acordo com 

isso, pode-se caracterizar as políticas públicas como processos técnico-políticos 

(HOWLETT, RAMESH, PERL, 2015). A depender do tipo de política, uma ou outra 

dimensão se destaca em virtude das características intrínsecas. 

No tocante à cultura, a dimensão política deve ser ressaltada, na medida em 

que a área por vezes é vista como um instrumento de aprofundamento de noções 

artísticas, sociais, econômicas e até nacionais que um determinado governo queira 

transmitir ou reverberar junto à população. Ademais, ganhou destaque, a partir do 

século XX, a interpretação da cultura como um direito humano, noção representada 

pelos artigos 22 e 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (NAÇÕES 

UNIDAS, 1948). 

 Mais especificamente, é possível depreender a cultura como um direito 

humano tanto no sentido do agente ativo, na medida em que o ser humano possui o 

direito de participar e reproduzir sua própria cultura, quanto no sentido do agente 

passivo, na medida em que o ser humano possui o direito à fruição das artes e 

demais manifestações culturais, lúdicas ou não.  

Dessa maneira, Medeiros (2013) apresenta as políticas públicas culturais 

como instrumentos de viabilização do direito humano à cultura. A autora ainda 

menciona que, no caso brasileiro, esse entendimento foi positivado juridicamente 

pelo artigo 215 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que 

preconiza que “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 

acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 

difusão das manifestações culturais” (BRASIL 1, 1988). 

Apesar disto, Corá (2014) mostra que, no caso brasileiro, as políticas 

públicas culturais ainda ocupam pequeno espaço tanto na agenda política, fato 
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ilustrado pela criação, apenas em 1985, do Ministério da Cultura, quanto na 

academia, dada a baixa quantidade de estudos acadêmicos nacionais sobre o tema. 

Para o entendimento mais aprofundado sobre as políticas públicas culturais 

como viabilização de um direito humano, é necessário recorrer à definição de 

cidadania cultural, trazida por, dentre outros autores, Chauí (1995). Essa definição 

coloca as políticas públicas culturais como expressões coletivas de cidadania. Para 

tanto, devem ser formuladas com base nos seguintes direitos coletivos: direito de 

acesso e fruição dos bens culturais por meio dos serviços públicos de cultura; direito 

à criação cultural; direito ao reconhecimento como sujeitos culturais; direito à 

participação nas decisões públicas sobre a cultura. 

3.2 Políticas públicas patrimoniais 

As políticas públicas patrimoniais podem ser conceituadas como políticas de 

proteção do patrimônio histórico, assim como instrumentalização deste para, por 

exemplo, fins educacionais. Contudo, essa definição coloca em debate o próprio 

conceito de patrimônio histórico, que é variável ao longo do tempo e do espaço.  

Ao destacar as principais modalidades de relação histórica entre o Estado e 

a cultura no Brasil, Chauí (1995) mostra que a concepção liberal de cultura, em que 

o consumo e a reprodução cultural são separados de acordo com as faixas de renda 

da população, segrega as artes liberais das artes “servis”, excluindo as camadas 

populares do consumo das “belas artes”. 

Essa concepção também pode ser observada na relação do Estado com o 

patrimônio histórico, já que as primeiras visões sobre o tema, vinculadas aos novos 

valores advindos das revoluções liberais, foram criadas na Europa no final do século 

XVIII e exportadas aos outros continentes nos séculos XIX e XX, criando profundas 

raízes no entendimento coletivo sobre o assunto. É por esse motivo que, na América 

Latina em geral e no Brasil especificamente, o ideário sobre patrimônio histórico se 

vinculou fortemente ao colonialismo, relegando expressões culturais vistas como 

marginalizadas a um segundo plano. Assim, por um longo tempo se vinculou esse 

tema a bens materiais barrocos, em geral opulentos, especialmente igrejas (DE 

CARVALHO, DE SOUZA, 2015).   
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Contudo, um ponto historicamente comum às políticas públicas patrimoniais 

é a intrínseca relação com o tipo de herança histórica que deve ser valorizada, de 

modo a construir valores sociais a partir da memória coletiva. Em razão disso, elas 

também podem ser conceituadas como a materialização de um “projeto político que 

amarra passado, presente e futuro” (DE CARVALHO, DE SOUZA, 2015).  

Um exemplo desse processo ocorreu no Brasil a partir da Semana de Arte 

Moderna de 1922, ocorrida no ano do centenário da independência do país, que 

reivindicava a atualização da ideia de Brasil a partir de manifestações culturais que, 

embora não negassem a influência estética oriunda de outros centros, buscassem 

incorporar elementos pátrios, tornando-se, assim, original. A relação entre as bases 

do modernismo brasileiro e as políticas patrimoniais é estreita, visto que foi a partir 

daquele novo momento iniciado em 1922 que surgiram as primeiras demandas pela 

criação de uma instituição pública com a função de proteger o patrimônio histórico 

(IPHAN 4, 2012). 

Tanto assim que Mário de Andrade, um dos principais intelectuais que 

participaram da Semana de 1922, foi chamado, em 1936, pelo Ministro da Educação 

Gustavo Capanema, para criar o anteprojeto do que viria a ser o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), criado efetivamente em 1937. Além 

de Mário, intelectuais como Rodrigo Melo Franco de Andrade, Lucio Costa e Sérgio 

Buarque de Holanda contribuíram para a consolidação das ideias que embasariam a 

futura instituição executora das políticas patrimoniais no Brasil (IPHAN 4, 2022).  

As concepções de políticas patrimoniais ainda incorporaram novas ideias a 

partir de meados do século XX, com o processo de criação das bases da já 

mencionada cidadania cultural. Dentre essas ideias, pode-se citar a maior 

abrangência das noções de patrimônio, com a absorção de elementos naturais, 

configurando a subcategoria do patrimônio natural, e de diversos modos de 

expressão (Ex.: dança, fala e movimentos) na categoria de patrimônio imaterial. 

Dessa maneira, o vínculo automático entre política patrimonial e bens materiais foi 

progressivamente preterida em nome de uma visão mais abrangente. 

Logo, as políticas patrimoniais se inserem no hall das políticas culturais de 

diversas maneiras, sendo o direito à memória social e à própria participação popular 

nas definições sobre o conceito de “memória social” dentro do processo de 
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cidadania cultural – como colocado por Chauí (1995) – talvez a mais visível 

interseção entre as duas esferas. 

3.3 Avaliação de políticas públicas: modelos de excelência na gestão de 
programas federais 

De maneira geral, o processo de avaliação de políticas públicas é 

incorporado ao debate público desde um viés positivista, considerando a premissa 

de que se trata de um processo essencialmente objetivo de análise sistemática dos 

efeitos de uma determinada política pública ou programa em comparação aos seus 

objetivos iniciais. Contudo, Howlett, Ramesh e Perl (2015) apresentam uma crítica a 

essa abordagem, dada a dificuldade de se definir padrões neutros para a avaliação, 

sobretudo em cenários em que os objetivos e metas das políticas públicas não são 

claros, demandando abordagens subjetivas sobre a sua consecução. Assim, não é 

raro que critérios essencialmente políticos sejam transmitidos como critérios 

estritamente técnicos, levando a uma manipulação do debate público.  

Howlett, Ramesh e Perl (2015) ainda apresentam uma outra possibilidade de 

abordagem, o pós-positivismo, em que o processo de avaliação de políticas públicas 

é interpretado desde um viés técnico-político, ou seja, não desprezando a existência 

de técnicas objetivas de avaliação, mas considerando a impossibilidade de definição 

de critérios totalmente apolíticos no processo. 

Apesar dos aportes teóricos sobre o pós-positivismo, a ascensão da Nova 

Gestão Pública criou um cenário de fortalecimento do positivismo, em que os 

resultados objetivamente mensuráveis são vistos como os indicadores prioritários na 

avaliação da atuação da administração pública. Nesse sentido, houve uma tentativa 

de aproximação com os fundamentos da administração privada, vista como mais 

eficiente.    

Ferreira (2012) mostra que, no Brasil, o governo federal criou diversos 

órgãos para sistematização e modelagem dos novos parâmetros estruturantes da 

gestão pública, como o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP), 

em 1990, o Programa Qualidade e Participação na Administração Pública (QPAP), 

em 1995, o Programa da Qualidade no Serviço Público (PQSP), em 1999, e o 

Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA), em 
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2005. Ao longo do processo, o foco da gestão pública passou por gestão de 

processos (PBQP), gestão e resultados (QPAP), qualidade do atendimento ao 

cidadão (PQSP) e, finalmente, gestão por resultados orientada ao cidadão 

(GESPÚBLICA).  

O GESPÚBLICA também definiu instrumentos de avaliação da gestão 

pública por meio da definição do Modelo de Excelência em Gestão Pública, que 

deve estar alicerçado nos seguintes princípios: pensamento sistêmico; aprendizado 

organizacional; cultura da inovação; liderança e constância dos propósitos; gestão 

baseada em processos e informações; visão de futuro; geração de valor; 

comprometimento das pessoas; foco no cidadão e na sociedade; desenvolvimento 

de parcerias; responsabilidade social; controle social; gestão participativa 

(FERREIRA, 2012).  

Quanto ao viés positivista dos resultados, além dos parâmetros gerais de 

excelência em gestão pública elencados anteriormente, os programas federais 

brasileiros também podem ser avaliados, no que diz respeito à gestão, pelo modelo 

lógico, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) para 

avaliação dos projetos que integram o Plano Plurianual (PPA). O método foi utilizado 

por Balbim et al (2013) para avaliação do PAC Urbanização de Favelas.  

Em suma, o modelo lógico de avaliação envolve as referências básicas do 

projeto (enunciado do problema central, objetivos e público-alvo), a estruturação 

para alcance de resultados (alcance de resultados intermediários e resultados por 

meio dos produtos entregues), identificação de fatores relevantes de contexto 

(fatores que estão fora da governabilidade dos executores) e construção da matriz 

de indicadores quantitativos ou qualitativos em função das variáveis específicas do 

projeto (BALBIM ET AL, 2013).  

No entanto, quanto aos resultados, ainda persiste o problema da 

temporalidade, dado que alguns programas possuem, concomitantemente, objetivos 

de curto e longo prazo. Como exemplo, pode-se mencionar o PAC Cidades 

Históricas, programa que pretendia executar ações de intervenção em bens/regiões 

de cidades históricas – ações cuja conclusão pode ser entendida como objetivo 

imediato –, mas que possui, como objetivos enunciados, propósitos mensuráveis 

apenas em longo prazo, como o de “Tornar o patrimônio cultural eixo indutor e 

estruturante na geração de renda, de novos empregos, de agregação social e 
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afirmação identitária das cidades protegidas” e “Contribuir para o ordenamento e o 

planejamento urbano das cidades brasileiras sob proteção federal” (IPHAN 5, 2022). 

Nesse caso, para a avaliação do programa em um dado município, tanto o viés de 

curto-prazo quanto o viés de longo-prazo podem ser empregados, enfatizando, uma 

vez mais, a crítica trazida por Howlett, Ramesh e Perl (2015) quanto à conveniência 

de se utilizar a abordagem positivista a depender da instrumentalização política que 

se queira utilizar.  

Portanto, é a partir das considerações feitas neste tópico que os programas 

federais podem ser classificados quanto à adequação aos modelos de excelência 

em gestão. 
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4 Procedimentos Metodológicos 

 Tendo em vista a sugestão trazida por Creswell (2010, p. 27-28), faz-se 

necessário esclarecer a concepção filosófica majoritária deste projeto de pesquisa, 

qual seja, a concepção pragmática. De maneira sucinta, o pragmatismo enquanto 

concepção filosófica de pesquisa caracteriza-se pela abertura a “diferentes formas 

de coleta e análise de dados” (CRESWELL, 2010), abdicando de abordagens 

determinísticas de causa e efeito (pós-positivismo) e/ou abordagens a grupos sociais 

específicos (concepções construtivistas sociais e reivindicatórias/participatórias). No 

caso concreto, o pragmatismo se materializa pela diversidade de fontes e natureza 

das informações a serem analisadas, bem como os métodos de análise, conforme 

exposto adiante.  

4.1 Estratégias de pesquisa 

Quanto à estratégia de pesquisa, cabe ressaltar que este projeto é, 

intrinsecamente, um estudo de caso, pois procura-se entender, a partir de uma das 

unidades de aplicação do programa estudado (PAC – Cidades Históricas), os 

motivos que podem explicar o bom cumprimento dos objetivos de primeira ordem da 

política pública (leia-se, planejamento e execução das obras) segundo avaliação 

institucional do órgão gestor a nível federal. 

Importante ressaltar que a quantidade de variáveis envolvidas é de tal 

maneira grande que a estratégia de isolar apenas uma delas mostrou-se inviável 

diante da complexidade dos desafios envolvidos no estudo do programa. Essa 

inviabilidade pode ser explicada a partir de fatores como: i) o fato de o programa 

possuir mais de uma modalidade de execução (quais sejam: Execução Direta do 

órgão federal (Iphan), Termo de Compromisso com municípios ou estados; Termo 

de Execução Descentralizada com outras instituições federais (universidades, 

fundações, etc)), sendo que os parâmetros de avaliação diferem a depender da 

modalidade; ii) os diferentes níveis de experiência dos municípios/estados 

compromissários no que diz respeito à execução de obras com recursos federais, 

especialmente obras de preservação do patrimônio histórico, que envolvem 

capacidade técnica específica; iii) o impacto de mudanças na gestão 

municipal/estadual/federal na articulação política relacionada ao programa. Portanto, 
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dada a complexidade e quantidade imprevisível de variáveis e devido ao fato de 

tratar-se de um estudo contemporâneo, tem-se, conforme Yin (2010), a 

caracterização do estudo de caso enquanto primeira estratégia de investigação. 

4.2 Métodos de coleta de dados e análise 

Os dados utilizados neste projeto foram coletados de duas maneiras: análise 

documental e entrevistas. 

A análise documental possuiu caráter exploratório e investigatório, sendo 

posteriormente complementada pelas entrevistas. Os objetivos da análise 

documental foram: i) entender a estrutura administrativa do programa a nível federal 

e sua dinâmica de articulação com as entidades subnacionais, incluindo a relação 

entre a Superintendência do Iphan em Goiás, o Escritório Técnico do Iphan no 

município de Goiás e a prefeitura da cidade; ii) entender a estrutura administrativa 

do município de Goiás no que diz respeito à execução de obras com recursos 

federais – com atenção especial às obras vinculadas ao patrimônio histórico; iii) 

levantar informações históricas sobre a expertise técnico-burocrática adquirida pelo 

Município de Goiás quanto à interação com o Iphan; iv) traçar hipóteses sobre as 

diferentes condições encontradas pelo PAC Cidades Históricas no Município de 

Goiás e nos demais municípios, sobretudo os que apresentaram problemas técnicos 

na execução dos objetos. 

Em relação ao último objetivo, as hipóteses foram, posteriormente, 

incorporadas ao roteiro da entrevista semiestruturada, possibilitando o contorno de 

cenários de confirmação ou negação das deduções supostamente lógicas sobre a 

pergunta de pesquisa.  

Os documentos analisados foram, dentre outros: manuais do PAC Cidades 

Históricas; termos de compromisso entre o governo federal e os municípios/estados; 

legislação pertinente; autos dos processos eletrônicos de execução dos objetos do 

PAC Cidades Históricas no Município de Goiás; trabalhos científicos sobre 

patrimônio histórico no município.  

Paralelamente, foram realizados dois tipos de entrevistas: entrevistas 

informais com 3 servidores do Departamento de Projetos Especiais (DPE) do Iphan 

em Brasília e entrevista semiestruturada com a ex-prefeita do município de Goiás, 
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que conduziu a gestão entre os anos de 2013 e 2020, prazo que abrangeu o 

planejamento e a execução dos objetos do PAC Cidades Históricas do Municípios, 

sendo essa a justificativa da escolha do entrevistado. As entrevistas realizadas são 

sintetizadas na tabela 01 abaixo. 

Tabela 01 – Entrevistas realizadas; 

Número Tipo Função do entrevistado
1 Informal Assistente administrativo do DPE/Iphan
2 Informal Técnico do DPE/Iphan
3 Informal Técnico do DPE/Iphan
4 Semiestruturada Ex-Prefeita do município de Goiás

Entrevistas realizadas

 

O papel das entrevistas informais foi exploratório e 

complementar/suplementar em relação às informações obtidas nos documentos. 

Como o nível de conhecimento sobre as características do objeto de estudo 

(município de Goiás) era limitado em virtude do distanciamento geográfico e 

temporal, procurou-se levantar informações sobre fatores que influenciam o bom 

desempenho de um município na execução do programa. Dessa forma, essas 

entrevistas colaboraram tanto para a definição do roteiro semiestruturado quanto 

para os resultados da pesquisa.  

A entrevista semiestruturada foi realizada por meio telefônico, gravado, com 

os seguintes objetivos: i) confirmar ou refutar as hipóteses levantadas na análise 

documental e nas entrevistas informais; ii) obter mais informações sobre situações 

que notoriamente poderiam explicar o bom desempenho do município. A entrevista 

seguiu o roteiro apresentado no Apêndice A. 

As informações coletadas por meio de entrevista foram gravadas e 

posteriormente transcritas. Em seguida, foram analisadas e comparadas às 

hipóteses advindas da análise documental e entrevistas informais, de modo a extrair 

conclusões sobre o caso de sucesso de articulação interfederativa em um programa 

voltado à política patrimonial. 
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5 Resultados 

Os resultados da pesquisa foram divididos em conformidade com o roteiro 

da entrevista semiestruturada exposto no Apêndice A, visto que aqueles foram os 

pontos explicativos escolhidos com embasamento na análise documental e nas 

entrevistas informais. 

5.1 Experiência adquirida pela burocracia municipal em programas anteriores 
coordenados pelo Iphan 

O estreitamento da relação entre a Prefeitura Municipal de Goiás e o Iphan 

se desenvolveu historicamente, a partir de experiências conjuntas com o 

desenvolvimento de programas de âmbito nacional ou local. Tal processo remonta 

aos anos 1950 e 1970, quando, respectivamente, os primeiros edifícios históricos 

foram tombados individualmente e o centro histórico foi tombado em nível federal, 

tornando-se um conjunto arquitetônico e urbanístico protegido (UNESCO 2, 2022). 

Em 2001, ocorreu um novo marco de cooperação entre as duas instâncias: o 

reconhecimento do sítio histórico da cidade como patrimônio cultural da humanidade 

pela UNESCO, processo que envolveu a participação municipal e federal, por meio 

do Iphan, para o cumprimento da extensa lista de requisitos exigidos pela 

organização internacional para a concessão de tal diploma, conforme relatado na 

entrevista 1. 

Ainda na primeira década dos anos 2000, houve a experiência de execução 

das mais de 40 ações do Programa Monumental, considerado o antecessor do PAC 

Cidades Históricas, no município de Goiás nos anos 2000, processo que também 

envolveu coordenação entre prefeitura e Iphan junto a um novo organismo 

internacional, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) (IPHAN 1, 2022). 

Paralelamente, houve desenvolvimento contínuo, por parte do Iphan, de 

programas de educação patrimonial no município, que envolviam uma parcela da 

comunidade local ligada à educação pública. No final dos anos 2000, conforme 

relatado na entrevista 4, uma dessas ações contou com a participação da ex-prefeita 

do município, que enfatizou que a experiência foi fundamental para o estreitamento 

de seus laços pessoais com o corpo operacional do Iphan em Goiás, fator que seria 
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importante para a gestão das ações do PAC Cidades Históricas entre 2014 e 2018 – 

a ex-prefeita geriu a prefeitura do município entre 2013 e 2020. 

Vale também ressaltar a proeminência de quadros técnicos do município de 

Goiás na gestão da superintendência estadual do Iphan, indicando ainda mais 

proximidade entre o órgão federal e as entidades do município.  

Em conjunto, foi possível observar que todas essas experiências 

contribuíram em dois aspectos para a consecução dos objetos do PAC Cidades 

Históricas no município: 1) know-how técnico do aparelho burocrático municipal 

quanto às exigências do Iphan para aprovação e financiamento de projetos e obras 

em edificações inseridas no polígono tombado; 2) aperfeiçoamento da comunicação 

entre as duas instâncias de governo, facilitando, por exemplo, processos 

burocráticos de prestação de contas. 

5.2 Modalidades de execução das ações do PAC Cidades Históricas no 
município 

Dentre as três possibilidades de execução das ações do programa 

(Execução Direta, Termo de Compromisso e Termo de Execução Descentralizada), 

duas delas foram empregadas nas 6 ações no município de Goiás: a execução 

direta e o termo de compromisso.  

Dentre as ações da Cidade de Goiás, detectou-se um padrão, na medida em 

que as 3 intervenções mais custosas foram executadas pelo município por meio de 

termo de compromisso, ao passo que as 3 menos custosas foram executadas 

diretamente pelo Iphan, conforme tabela 02 abaixo. Quanto a esse ponto, buscou-se 

explicações de ordem técnica e política, concluindo-se, a partir da entrevista 4, que a 

decisão decorreu de análise política, considerando os benefícios e riscos envolvidos 

na execução das obras de maior vulto pelo município.  

Em especial, desataca-se o caso da obra de restauração do Mercado 

Municipal, orçada inicialmente em RS R$ 10.145.975,68 (valor nominal referente ao 

ano de 2016), uma vez que essa ação possibilitou, ao mesmo tempo, a aproximação 

entre a gestão municipal e um importante setor do comércio local – por conta da 

participação comunitária na concepção e fiscalização da intervenção – e os logros 
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advindos da restauração de um dos locais mais turísticos e emblemáticos do 

município, visitado por milhares de pessoas ao longo do ano.  

Tabela 02 – Ações do PAC Cidades Históricas no município de Goiás e respectivos valores 

(IPHAN 3, 2018) 

Nome Valor final (R$) Modalidade de execução

Restauração do Mercado Municipal 10.142.826,60R$         Termo de Compromisso

Restauração do Cine Teatro São Joaquim 10.134.975,15R$         Termo de Compromisso

Restauração do Casarão da Prefeitura Municipal 5.691.694,61R$           Termo de Compromisso

Restauração do Casarão da Escola de Artes Veiga Valle 1.385.682,99R$           Execução Direta

Recuperação da Ponte da Cambaúba 895.202,53R$               Execução Direta

Requalificação da Sede da Diocese de Goiás - 
instalação do Arquivo Diocesano

1.332.768,12R$           Execução Direta

Ações do PAC Cidades Históricas no município de Goiás

 

Portanto, ao passo que a execução por parte da prefeitura através dos 

termos de compromisso possibilitou a aquisição de capital político junto a 

importantes setores do município, a decisão também implicou maiores 

responsabilidades. Apesar disto, considerando o resultado satisfatório das ações, o 

saldo foi considerado positivo para a gestão municipal. 

5.3 Participação de atores políticos estaduais, parlamentares e relação entre 
o governo municipal e o governo federal 

Em que pese o alinhamento político-partidário entre o governo municipal e o 

governo federal durante importante período de execução do programa, concluiu-se, 

a partir de relatos da entrevista 04 corroborados pela entrevista 01, que esse fator 

não foi preponderante para a resolução de problemas decorrentes da execução das 

ações do PAC Cidades Históricas, prevalecendo, para tanto, a boa comunicação 

entre a prefeitura municipal e as subsidiárias do Iphan no estado e no município – 

respectivamente, a Superintendência do Iphan em Goiás e o Escritório Técnico do 

Iphan na Cidade de Goiás.  

Destaca-se um trecho da entrevista 04 sobre as situações em que a gestão 

municipal se deslocava até Brasília para eventuais reuniões com ministros, 

afirmando que a fila de espera era a mesma para todas as prefeituras, sem distinção 
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de partido. Ademais, não foi detectada, na análise documental ou nas entrevistas, 

evidência de algum tipo de beneficiamento em virtude do alinhamento político-

partidário entre a gestão municipal e a gestão federal.  

Tampouco foi detectada algum tipo de participação direta, seja na 

concepção, seja na execução das ações, de atores políticos de outras instâncias, 

como parlamentares ou atores vinculados ao governo estadual, conclusão que 

também foi corroborada pelas entrevistas.    

5.4 Localização geográfica 

Dentre as mais de 40 cidades beneficiadas com intervenções do PAC 

Cidades Históricas, as duas geograficamente mais próximas ao centro gestor do 

programa, localizado no Departamento de Projetos Especiais do Iphan em Brasília, 

eram o município de Goiás e Goiânia, situação ilustrada pela figura 01. 

Figura 01 – Distribuição geográfica dos municípios que receberam ações do PAC 

Cidades Históricas (IPHAN 2, 2013); 

 

Após análise inicial, averiguou-se, a partir de relatos da entrevista 01 acerca 

da quantidade de reuniões entre a gestão municipal e a gestão do programa em 

Brasília, que esse fator pode ter desempenhado papel importante na consecução do 

programa no município. Por carro, a distância entre o município de Goiás e Brasília é 

de aproximadamente 300 km, resultando em viagem de cerca de 4 horas.  
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Na entrevista 04, foi relatado que de fato a localização do município, 

privilegiada em relação aos demais municípios do programa, apresentava a 

vantagem de permitir que questões mais complexas relativas a pendências de 

ordem técnica (de projetos) ou burocrática fossem solucionadas de forma mais ágil 

em encontros presenciais com gestores do programa em Brasília, fato que ainda 

possuía a vantagem de estreitar a comunicação entre as duas instâncias.  

Contudo, foi ponderado, também na entrevista 04, que essa conveniência 

não se sobrepõe à vontade política dos gestores, já que, em casos de outras 

cidades, o tempo de viagem em avião é aproximadamente o mesmo. Há de se 

ressaltar que a possibilidade de deslocamento em carro entre os dois municípios, o 

que por vezes resulta em economicidade da viagem, também possibilitou que as 

obras de Goiás fossem frequentemente visitadas pelos gestores do programa em 

Brasília, mesmo que apenas no ato de inauguração, ensejando o conhecimento 

sobre as condições locais e criando canais diretos de comunicação.  

Portanto, conclui-se que, somada aos outros fatores, a localização 

geográfica do município desempenhou papel importante para a consecução dos 

objetos do PAC Cidades Históricas e, consequentemente, a designação do título de 

“modelo de gestão” ao município. 

5.5 Participação comunitária 

Como exposto anteriormente, as intervenções planejadas para o município 

envolviam locais de alta circulação de pessoas, que são, em alguns casos, 

equipamentos culturais, comerciais e religiosos. Como ilustração, cabe mencionar, 

além do caso do Mercado Municipal, os casos do Cine Teatro São Joaquim, da 

Escola de Artes Veiga Valle, da sede da Diocese de Goiás e do Casarão da 

Prefeitura. 

Em todos esses casos havia a necessidade de participação de atores 

envolvidos (comerciantes, representantes do setor cultural local, representantes da 

igreja e servidores municipais) na concepção e fiscalização dos projetos e obras. 

Dessa maneira, a participação comunitária foi, desde o início, um pressuposto para 

a execução do programa no município, conforme relato da entrevista 04.  
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Cabe ressaltar que, conforme inferido das entrevistas 01, 02 e 03, a 

participação comunitária é um fator preponderante no processo de aprovação dos 

projetos e execução das obras, visto que a existência de mecanismos falhos ou 

insuficientes de participação pode dificultar e tornar menos célere a gestão local do 

programa, comprometendo todos os objetivos e metas estabelecidos. 

Assim, uma questão intrínseca a essa participação diz respeito aos 

mecanismos e regras que a guiaram, sobretudo por conta das restrições de tempo 

relacionadas às ações. Quanto a isso, observou-se que foram utilizados os mesmos 

mecanismos de democracia representativa que guiam o funcionamento do sistema 

político nacional, ou seja, o debate com representantes legítimos dos grupos de 

interesse envolvidos.  

Quanto ao instrumento utilizado, não foi possível observar nenhuma 

inovação, visto que as comunicações se davam por meio de reuniões com 

frequência regular.  
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6 Considerações Finais 

Enquanto programa federal executado nos municípios, o PAC Cidades 

Históricas impôs alguns desafios organizacionais aos entes contemplados em seu 

escopo. Ao receber o título de “modelo de gestão” em discursos oficiais, o município 

de Goiás diferenciou-se dos demais municípios pela agilidade de execução das 

ações sem prejuízo de qualidade ou participação dos respectivos atores locais. O 

trabalho buscou, por meio de métodos como análise documental e entrevistas, 

levantar hipóteses e, na medida do que permitem as evidências, traçar conclusões 

sobre os motivos que levaram o município goiano a receber tal título. 

A primeira hipótese levantada a partir da revisão de literatura, análise de 

documentos e entrevistas exploratórias foi a expertise adquirida pela burocracia local 

com programas semelhantes. Essa hipótese foi confirmada pela entrevista 

semiestruturada. Em especial, destaca-se a proximidade da relação estabelecida 

entre o Escritório Técnico do Iphan no município de Goiás, a superintendência 

estadual do órgão e a prefeitura municipal. Além dos grandes programas, como o 

Monumenta e o PAC Cidades Históricas, iniciativas de menor vulto, como as ações 

de educação patrimonial realizadas no município, foram fundamentais para a 

aproximar o Iphan da comunidade local e, consequentemente, da instância política 

municipal. Essa relação foi preponderante para o alinhamento organizacional e de 

comunicação entre as duas instâncias quando da realização das ações do PAC 

Cidades Históricas. 

A segunda hipótese foi a influência das modalidades de execução 

escolhidas para cada um dos tipos de obra na consecução dos objetivos do 

programa no município. Nesse sentido, o principal achado do trabalho está 

relacionado à forma como essa escolha foi feita, qual seja, baseada na vontade 

política dos atores envolvidos, sobretudo a prefeitura municipal, que vislumbrou uma 

oportunidade política na realização, por meio de termo de compromisso, das ações 

mais vultuosas, como a Restauração do Mercado Municipal, um dos pontos 

turísticos mais importantes do município. 

A terceira hipótese, advinda principalmente das entrevistas exploratórias, foi 

a participação de atores políticos externos ao eixo União-Município (exemplo: 
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parlamentares) como intermediadores para facilitação da execução das ações, tanto 

financeiramente quanto no estabelecimento de canais de comunicação com 

tomadores de decisões. Adicionalmente, essa hipótese incorporou o alinhamento 

político-partidário então existente entre a prefeitura municipal e o governo federal. 

Entretanto, foi possível concluir, a partir dos documentos analisados e da entrevista 

semiestruturada, que essa hipótese não foi primordial para a consecução das ações 

do programa no município.  

A quarta hipótese levantada foi a influência da posição geográfica do 

município frente aos demais municípios participantes do programa. Tal hipótese foi 

levantada em função dos achados das entrevistas exploratórias sobre a realização 

de reuniões da gestão municipal com a direção do Iphan e sobre a participação de 

importantes membros do Iphan nos eventos de inauguração (dentro outros eventos) 

no município goiano. Essa hipótese foi confirmada pela entrevista semiestruturada, 

porém com certas ressalvas, visto que, em que pese a distância terrestre do 

município de Goiás a Brasília ser menor do que a dos outros municípios, a 

infraestrutura aeroportuária era um ponto desfavorável em relação aos pares.  

Por fim, a quinta hipótese levantada tem relação com a influência da 

participação comunitária – ou os mecanismos de participação comunitária – na 

elaboração dos projetos e, portanto, na maior democratização e celeridade do 

andamento das ações durante a fase de projeto. Os resultados obtidos pela 

entrevista dão conta de que houve intensa articulação entre a gestão da prefeitura 

municipal e os principais grupos de usuários dos equipamentos a serem 

restaurados. Contudo, quanto aos mecanismos, não foi detectado nenhum tipo de 

inovação que justificasse estudo mais aprofundado. 

Portanto, pode-se afirmar sinteticamente que o trabalho confirmou 5 fatores 

que explicam o título de “modelo de gestão” conferido ao município de Goiás no 

âmbito do PAC Cidades Históricas: experiência da burocracia com programas 

semelhantes; estreita relação com o órgão federal gestor do programa; proatividade 

política na decisão sobre as ações de execução por parte do município; localização 

geográfica; participação comunitária.  

Entretanto, é preciso destacar as limitações dos resultados e da própria 

pesquisa como um todo, tendo em vista os seguintes fatores: i) a limitação 

metodológica, uma vez que informações essenciais foram extraídas em entrevistas 
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informais e semiestruturada em virtude da ausência ou baixa acessibilidade de 

registro documental; ii) detectou-se que o órgão pesquisado possui tradição oral 

mais enraizada do que a tradição documental, de forma que boa parte do 

conhecimento sobre modelos de gestão de uma determinada época se perde nas 

trocas de direção do órgão; iii) a pesquisa foi realizada durante a pandemia de covid-

19, o que limitou a realização de entrevistas presenciais com alguns atores cuja 

disponibilidade de acesso tecnológica para entrevistas virtuais era limitado; iv) a 

pesquisa foi realizada durante a mudança de sede nacional do órgão pesquisado, de 

maneira que também houve limitação de entrevistas com servidores lotados em 

Brasília.  

Apesar das limitações, buscou-se, com este trabalho, contribuir com a ainda 

incipiente produção bibliográfica sobre um dos mais importantes programas de 

política pública patrimonial da história do Brasil, o PAC Cidades Históricas. Em 

especial, buscou-se estudar o caso de um dos municípios que receberam o 

programa, levantando alguns tópicos que ainda devem ser respondidas por 

trabalhos futuros, como: fatores que explicam o insucesso do programa em alguns 

municípios; de que maneira a formulação do programa pode ter favorecido 

municípios específicos; comparação entre modelos de participação comunitária nas 

ações; dentre outros.  

Por fim, com vistas a atender ao caráter propositivo da pesquisa, algumas 

melhorias que podem ser realizadas são: em primeiro lugar, as práticas que 

embasaram um “modelo de gestão” poderiam ser melhor divulgadas pelo próprio 

órgão gestor, tanto interna quanto externamente, de modo a dar publicidade às boas 

práticas e reconhecer, de forma documental – e não apenas em discursos – os 

méritos do município; em segundo lugar, poderia ser criado um banco de boas 

práticas relativas ao PAC Cidades Históricas, uma maneira de condensar o 

conhecimento sobre os diferentes modelos de gestão adotados pelos municípios e 

poder compará-los; por fim, os modelos de monitoramento das ações poderiam ser 

aperfeiçoados, possibilitando a obtenção de indicadores sobre o desempenho de 

cada município de maneira automática (ou o mais próximo disto) – detectou-se que, 

atualmente, existe certa dificuldade quanto a obtenção desses indicadores de 

maneira rápida, o que dificulta a análise comparativa de desempenho dos 

municípios. 
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APÊNDICE A 

Roteiro da entrevista semiestruturada, realizada em fevereiro de 2022: 

Parte I: Apresentação do trabalho, contextualização e objetivos; 

Parte II: Sobre a experiência técnico-burocrática adquirida após o Programa 

Monumenta e o processo de reconhecimento do município como patrimônio cultural 

da humanidade junto à UNESCO; sobre como as experiências anteriores estreitaram 

a comunicação entre os órgãos técnicos e administrativos da prefeitura e a 

superintendência estadual do Iphan – que posteriormente seriam novamente 

parceiras na execução das obras do PAC Cidades Históricas; 

Parte III: Sobre os critérios adotados para a escolha de qual modalidade de 

execução do PAC Cidades Históricas seria adotada para um determinado tipo de 

obra; 

Parte IV: Sobre como a relação política da prefeitura com o governo federal 

– ressaltando-se o alinhamento partidário de ambos os poderes naquela época e a 

maior proximidade geográfica entre o município e o centro de poder (Brasília) 

quando comparado aos demais municípios que receberam obras do PAC Cidades 

Históricas - pode ter dado celeridade à resolução de problemas que surgiram ao 

longo da gestão do programa;  

Parte V: Sobre a eventual participação de outros atores políticos (como 

parlamentares ou atores vinculados ao governo do estado) como intermediários para 

obtenção de recursos ou canais de comunicação junto à superintendência ou 

instâncias superiores do governo federal; 

Parte VI: Sobre os mecanismos de participação comunitária na definição 

dos projetos – já que muitos deles (como a reforma do Mercado Municipal) 

envolviam a participação direta de associações de usuários; 

Parte VII: Considerações finais e esboço de análise comparativa entre a 

execução do programa no município e em outros cidades – mesmo com a 

consideração de falta de informações precisas sobre a execução em outros 

municípios; 

 


