
O Programa Monumenta 

 

Da leitura do Relatório de Avaliação da Execução de Programas do 

Governo nº37 – Preservação do Patrimônio Histórico Urbano, 

produzido pela Controladoria Geral da União, pode-se concluir que 

os resultados obtidos estão longe de serem adequados ou 

satisfatórios para um programa de tamanha envergadura e duração. 

Proposto para durar quatro anos, de 1999 até 2004, obteve 

resultados pífios, tendo se arrastado então por um total de dez anos 

e conseguindo apenas executar 62,46% do total previsto. Os 

números falam por si. Tal resultado pode ser evidentemente uma 

surpresa para alguns, mas certamente não para os servidores do 

IPHAN. A explicação, em nosso entendimento, para esse 

desempenho não recai sobre os aspectos relativos à gestão 

abordados no relatório. Uma análise mais aprofundada, caso 

tivesse sido realizada no citado relatório, levaria à conclusão que o 

equívoco fundamental reside na concepção do programa e em sua 

arquitetura de inserção na máquina governamental, paralelamente 

ao desconhecimento prático dos idealizadores do projeto das 

peculiaridades do objeto de trabalho – o patrimônio cultural 

edificado.  Engendrado em um governo possuidor de uma visão 

neoliberal de estado, curiosamente (ou quase inexplicavelmente) foi 

totalmente absorvido pelo governo seguinte, com poucas alterações 

em sua dinâmica. Sua concepção básica consistia na contratação 

de empresas e especialistas para desenvolverem projetos de 

intervenção arquitetônica em conjuntos urbanos e edificações 

protegidas como patrimônio cultural, envolvendo as prefeituras 

municipais nesse processo. Ao passar ao largo da instituição 

investida da responsabilidade legal para intervir neste acervo, e 

possuidora de profissionais com reconhecida expertise na área, o 

primeiro erro crasso foi cometido. Se pode, a partir daí, enumerar os 

problemas evidentes nesta proposta de ação. Com relação aos 

profissionais e empresas especializadas, verifica-se facilmente – 

através de dados do Ministério do Planejamento – que, durante os 

anos 1990, com investimentos insignificantes realizados na 

preservação do patrimônio edificado, poucas empresas 



sobreviveram a esse período, bem como o número de profissionais 

especialistas era também reduzido nas regiões sudeste, sul e 

nordeste e praticamente inexistente nas demais regiões. Assim de 

inicio, os projetos contratados e apresentados ao órgão fiscalizador, 

no caso o IPHAN, eram de baixíssima qualidade sendo, portanto, 

recusados sistematicamente, o que gerou a acusação infundada de 

boicote da instituição ao programa, comprometendo o 

relacionamento interpessoal de forma acentuada, durante toda a 

duração do programa. Neste ponto, outro equívoco se seguiu, pois, 

com salários significativamente maiores oferecidos no Monumenta, 

houve a cooptação de servidores da autarquia para que se 

transferissem para o Programa. Desse modo, o IPHAN que vinha 

operando com um número crítico de servidores, viu-se 

repentinamente privado de parcela de seus servidores, no geral os 

mais experientes. Tal ação teve como decorrência a redução do 

repasse da memória técnica institucional aos poucos ingressos na 

autarquia, enquanto sua ausência no órgão fiscalizador aumentou o 

tempo de resposta na aprovação dos projetos propostos. 

Evidentemente, projetos mal elaborados tiveram como resultado 

atrasos na execução das obras, já comprometidas também pela 

ausência de empresas com especialização requerida para este tipo 

de obra. Esse ciclo vicioso teve um incremento ao longo dos anos 

2000, com a aposentadoria de boa parte do quadro técnico do 

IPHAN, sem a adequada reposição de servidores, pela quase total 

ausência de concursos. Estes, quando realizados, geraram 

somente perda ao erário público pela ineficácia, visto o elevado 

grau de evasão em função dos baixos salários pagos, o 

desestímulo pela falta de capacitação técnica e de perspectiva de 

carreira. Do outro lado, os técnicos que trabalharam no Programa 

Monumenta, apesar de receberem salários superiores, devido a 

precariedade da relação de trabalho, bem como pela conturbada 

renovação de prazo de duração do contrato, apresentavam como 

característica alta rotatividade, impedindo sua qualificação para o 

desempenho de suas tarefas e atrasando o desenvolvimento dos 

contratos de elaboração de projetos e obras firmados. Apesar de já 

ter sido mencionado, volto à questão do pouco conhecimento dos 

idealizadores do programa das reais necessidades de qualificação 



técnica para o desenvolvimento de atividades na área das 

intervenções arquitetônicas em bens culturais. O tempo de 

formação desses profissionais é longo, visto serem os objetos de 

intervenção monumentos, cuja conservação demanda o 

conhecimento de técnicas construtivas pretéritas, que em sua 

maioria não são abordadas na formação acadêmica na graduação, 

seja nas escolas de arquitetura ou de engenharia. Isto ficou 

evidenciado de modo patente, pelo atraso na conclusão de 

trabalhos propostos, em que simplesmente não se sabiam quais as 

corretas soluções técnicas a serem adotadas.  

O outro componente desse sistema residia na parceria com as 

Prefeituras Municipais, que tinham como responsabilidade 

apresentar as demandas e operacionalizar os trabalhos nas 

localidades. Em que pese ter sido uma oportunidade de intercâmbio 

dos técnicos das prefeituras com pessoal especializado e de servir 

de fomento para que esta área de atuação fosse desenvolvida no 

âmbito municipal, deve-se mencionar que os propositores do projeto 

tinham absurdo desconhecimento das realidades locais. Poucas 

das prefeituras sequer tinham mais de um engenheiro/arquiteto 

para todas as atividades inerentes às Prefeituras, sendo o 

Programa um peso excessivo em uma estrutura, no mais das 

vezes, inexistente. Mais sensato seria que as prefeituras tivessem 

participado do processo de outra maneira, somente no 

levantamento de demandas e utilizando o Programa para capacitar 

seu pessoal. 

A sistemática exclusão dos servidores da autarquia do processo de 

participação na gestão das intervenções, relegando aos mesmos a 

tarefa somente de aprovação e fiscalização dos projetos propostos, 

bem como no geral a incapacidade de garantia de propostas 

técnicas de qualidade, pelo Programa Monumenta, teve como 

resultado o desempenho apontado pelo relatório da CGU. Contudo, 

ainda mais grave foi o enfraquecimento notório do IPHAN, do ponto 

de vista de sua capacidade técnica, tanto de sua área fim como 

meio. 

Este aprofundamento da análise de desempenho, sempre 

pertinente e pouco executado na esfera pública, torna-se 



particularmente importante, visto que o PAC Cidades Históricas, 

que nasce das cinzas do Programa Monumenta, apresenta 

exatamente as mesmas deficiências e equívocos em sua 

construção. Provavelmente apresentará os mesmos parcos 

resultados que, aliás, se apresentam, posto que transcorridos 

alguns anos de seu alardeado lançamento, os resultados até o 

momento são medíocres. Até quando insistiremos nesses erros de 

concepção? Até quando os profissionais que de fato conhecem as 

demandas de intervenção e são habilitados tecnicamente para sua 

implementação serão olvidados por terem o grave e imperdoável 

defeito de serem SERVIDORES PÚBLICOS DE CARREIRA?  

A solução para os problemas apontados passa por um único 

caminho: a democratização da gestão pública, com a efetiva 

participação dos servidores nos rumos das autarquias, aqui em 

especifico na área cultural, contribuindo com sua experiência e 

expertise técnica na preservação do patrimônio cultural brasileiro. O 

tempo já comprovou que o rumo inverso, que há muito tem sido 

tentado, foi infrutífero. 

 


