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s Prolongamentos da Herança Cultural. Em-
bora muitos dos critérios de sustentabilidade 
ambiental possam ter aplicabilidade na gestão 

cultural, os ambientes culturais deverão ser sempre 
considerados de maneira diferente dos ambientes 
naturais na vertente que os ambientes naturais são 
avaliados principalmente em termos da manutenção 
do seu equilíbrio enquanto os ambientes culturais 
necessariamente se avaliam em termos do seu 
contínuo enriquecimento.

Por isso, só pode ser um erro grave considerar 
a herança cultural como a última paragem de uma 
tradição. 

No sentido de desencorajar esse entendimento 
alguns reconhecimentos são essenciais:
- O reconhecimento que a actual herança cultural 
não é mais que a manifestação de actualidades/
contemporaneidades que ocorreram no passado.
- O reconhecimento que os valor que essas heranças 
culturais emanam prende-se com a sua modernidade 
passada, não com a sua antiguidade actual.
- O reconhecimento que a memória, como mani-
festação no presente de acontecimentos passados 
não é definitiva.
- O reconhecimento que a memória compreende 
também um sentido de futuro, de outra forma de 
nada nos servia termos a capacidade de conhecer 
ou recordar.
- O reconhecimento que os acontecimentos de hoje 
são a herança do futuro.
- O reconhecimento que se não fizermos nada de 
relevante no nosso tempo em relação ao que nos 
lembramos, não seremos capazes de projectar qual-
quer herança no futuro, sequer a herança que nos 
foi confiada e que proclamamos estar empenhados 
a preservá-la.
- O reconhecimento que as indústrias culturais que 
não estejam a contribuir para uma significativa 
contemporaneidade  só estão a usar os recursos da 
herança cultural sem incorporar nada de relevante 
para a cultura e, só por isso, são avessas à ideia de 
Cultura e fazem uso abusivo desse nome.

futuro da Herança Cultural. Muito do que 
hoje em dia temos em prática no âmbito de 
gestão do património cultural cai na categoria 

de instrumentos.
Isso na forma como são conduzidas as políticas 

dos governos, as técnicas de intervenção, as opor-
tunidades, até a forma como se encara o momento 
psicológico propício para a formação das disposições 
favoráveis para aderirmos à herança cultural.

Instrumentos são ferramentas que podemos 
trocar em qualquer altura por outras que nos sirvam 
melhor ou se as substâncias em presença no nosso 
cenário se alterar.

Conceitos, por outro lado, são antes estraté-
gicos e estruturais. Contudo, alguns instrumentos 
provaram ser capazes de desafiar conceitos e até o 
curso das ideias. Clonagem biológica é um exemplo 
eloquente disso. 

Para questões de outra relevância tais como 
“Preservação Cultural” versus “Inovação Cultural” 
ou “Reprodução Mimética” versus “Reavaliação 
Crítica e Interpretativa”, ainda estamos longe de 
gerar consensos espontâneos.

Mesmo admitindo que somente via raciocínio 
crítico e interpretativo os humanos estão em capa-
cidade de interagir com o seu património cultural 
usando talento e gerando discurso e inovação, a 
“salvaguarda Conceptual” da cultura por oposição 
à “Preservação Material” ainda é uma discussão 
sensível no âmbito da gestão do património cultural. 
Isto quanto se procura sustentar se “valor” reside no 
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conhecimento que gerou uma determinada herança 
cultural ou se “valor” reside antes nas realizações 
materiais que esse conhecimento gerou.

De um lado está o reconhecimento que as 
realizações materiais estão sujeitas a declínio na 
sua integridade física e até perecimento e apenas o 
conhecimento que presidiu a essas realizações lhes 
assegura continuidade.

Do outro lado está a singularidade das realiza-
ções materiais quando insubstituíveis se realizadas 
por um génio ou tocadas por um beato.

A primeira privilegia o valor conceptual da 
herança cultural associada a um conhecimento es-
pecífico ou a uma tradição, o outro privilegia antes 
o sentido da relíquia por ser insubstituível.

A música que foi composta no passado é inques-
tionavelmente uma herança cultural todavia sem que 
para isso fosse imprescindível a existência de um 
suporte físico para o qual sequer havia tecnologia 
disponível.

Foi antes por via da capacidade de anotar, o que 
é sem dúvida uma invenção instrumental relevante, 
que as composições musicais não desapareceram 
com os seus compositores ou os seus executantes.

Todavia as anotações escritas pelo punho de 
um génio musical já caem na categoria de relíquia, 
objectos de cobiça, contudo o sentido do seu valor 
não é de relevância civilizacional como antes a 
música em si é.

Outras formas de herança cultural de natureza 
bem mais perecível, tais como a gastronomia, tam-
bém dependem extensivamente da capacidade de 
serem anotadas no sentido de assegurar, talvez não 
a sua “reprodução”, antes a sua “execução”.  

A herança cultural que se nos apresenta con-
figurada exclusivamente na sua realização física e 
a herança cultural cuja viabilidade depende antes 
das anotações que sobre ela existe é o que na gene-
ralidade divide a herança cultural nas categorias de 
tangível ou intangível, mas também o que distingue 
aspectos dessa herança no modo como é gerada, 
transmitida, apreciada, participada e dedicada.
- Herança cultural que depende da integridade da 
sua substância material é distinguível da herança 
cultural que depende do sabedora execução dos 
seus intervenientes. 
- Herança cultural configurada em artefactos de 
aquisição é distinguível da herança cultural que 
necessariamente tem que ser aprendida e executada 
de forma a ser transmitida. 
- Herança cultural que desenvolve conhecimento 
dirigido à sua conservação, não necessariamente 
à sua evolução, é distinguível da herança cultural 
que gera conhecimento dirigido à sua execução, 
interpretação, discurso crítico e evolução.
- Herança cultural cuja gratificação espoleta consu-
mo e posse é distinguível da herança cultural cuja 
gratificação espoleta experiência ou execução.
- Herança cultural que depende inteiramente da sua 
existência material e se gladia contra o seu declínio 
e perecimento é distinguível da herança cultural 
que persiste de modo semelhante ao modo como a 
humanidade é capaz de persistir.

Mesmo a vida biológica, durante o seu ciclo, 
suporta-se em extensa renovação celular e tam-
bém em conhecimento e investigação para a sua 
manutenção, mas no seu limite também encara 
declínio e perecimento. Contudo a vida tem capa-
cidade de gerar nova vida e de transmitir todas as 
realizações intelectuais que são para persistir na 
humanidade.

Mesmo na Arquitectura e no Urbanismo todas 
estas manifestações coexistem.

Arquitectura depende tanto de execução como 
de existência material. A arquitectura realiza corpos 
estruturais e funcionais os quais progridem também 
em declínio por muito que nos esforçamos que as 

componentes construtivas resistam aos agentes 
humanos e naturais.

Muitas componentes construtivas terão mesmo 
que ser necessariamente substituídas para que o 
valor da realização arquitectónica possa persistir. 
No mesmo modo, os edifícios da cidade são sujeitos 
a renovação para que a cidade a que damos valor 
possa perdurar.    

Por muito que arquitectura seja configurável 
em corpos arquitectónicos, muito do que está em 
presença é de natureza intangível, tal como música 
ou gastronomia no sentido de que arquitectura é 
anotada (a isso chamamos projectos ou levantamen-
tos) para que outros possam executar, até mesmo 
em outros lugares ou em outros tempos.

Em arquitectura é mesmo pouco provável que 
o exercício conceptual e o exercício de realização 
residam no mesmo executante. Arquitectura 
depende de capacidade de execução assim como 
de conhecimento organizado e é extensivamente 
suportada por estandardização.

É também resultado de uma tradição tal como 
se apresenta à data da sua contemporaneidade.

É essencialmente um resultado de especialida-
des em equipa cujo desempenho é capaz de ser bem 
mais relevante em termos de herança cultural do que 
a forma em que a substância material permanece 
depois de realizada.

Isso pelo simples motivo que essa realização, 
uma vez concluída, o única valor que pode ainda 
incorporar resulta apenas da sua fruição, enquanto 
que a mesma equipa que concebeu e realizou essa 
obra está em capacidade de fazer uma outra ainda 
melhor por via da experiência acumulada. 

E também se admite a existência de uma tradição 
arquitectónica relevante nas regiões do Árctico, até 
susceptível de derreter todos os anos no final de 
cada inverno. Ou mesmo no seio das comunidades 

shinto no Japão, que guardam o conhecimento da 
construção de templos pela única razão que para a 
tradição shinto, o declínio da substância material 
também significa impureza espiritual e, ao exibir 
sinais de declínio, o templo é abandonado e um 
novo é construído. 

A civilização chinesa é também conhecida por 
grande parte da sua herança arquitectónica ter 
chegado aos nossos dias com pouco das suas compo-
nentes originais pelo facto de usarem componentes 
construtivas de natureza mais perecível. Um aspecto 
frequentemente apontado pelos partidários de abor-
dagens mais materialistas para quem é essencial que 
as construções da herança arquitectónica cheguem 
aos nossos dias na sua substância original.

Para esses seguidores só a pedra é susceptível 
de gerar uma herança arquitectónica porque só a 
pedra é dessa forma persistente.

Outros também condescenderam à tentação 
em afastar o raciocínio crítico em benefício da 
gratificação ingénua e declararam que a arquitec-
tura deve existir em pedra porque só a pedra gera 
ruínas belas.

Do mesmo modo que admitimos que os hu-
manos possam transcender a sua própria biologia, 
a preservação da herança cultural terá ainda que 
reafirmar onde reside a sua transcendência em 
relação à substancia material em que se apresenta 
configurada.

sentido a que não é alheio a conhecida especu-
lação se as pirâmides do antigo Egipto teriam sido 
antes cápsulas do tempo, em vez de túmulos, para 
albergar sábios capazes de transferir conhecimen-
to civilizacional, não as realizações materiais, na 
eminência de catástrofes naturais, nomeadamente 
grandes dilúvios, em que poucos humanos iriam 
sobreviver.

Um recurso de transferência que não é hoje tão 
imponderável caso a humanidade admita dever estar 
preparada para a eminência de calamidades, tanto 
naturais como por intervenção humana, guerras, 
dilúvios, urbanização descontrolada e outras formas 
de erosão ou mesmo destruição.

Urbanização descontrolada ou desqualificada 
é susceptível de caber na categoria de calamidades 
todavia em consequência da própria intervenção 
humana.

Daquilo que emerge nas cidades de oportuni-
dades menos qualificadas por vezes é susceptível de 
inspirar noutras épocas pouco interesse e, só por 
isso, oportunidade para retomar heranças culturais 
interrompidas.

Tomando o exemplo do humanismo de matriz 
clássica da civilização ocidental, a sua evolução 
também foi contida senão interrompida durante 
vários séculos até ser extensivamente recuperado 
pela Renascença. O mesmo aconteceu na Época 
Dourada das Cem Escolas do Pensamento clássico 
da civilização chinesa, até ser extensivamente re-
cuperado pela dinastia Han.

Estivesse a Renascença Europeia em posse de 
mais extensas anotações da antiguidade clássica, ou 
o legalista Li si da dinastia Qin não promovesse a 
queima dos livros clássicos, provavelmente tanto a 
Renascença Europeia como a Dinastia Han teriam 
produzido interpretações mais rigorosas das suas 
heranças culturais interrompidas.  

Todavia, o conhecimento não é susceptível de 
ser recuperado por abdicação de responsabilidade 
ética e estética e por isso uma zelosa manutenção de 
instrumentos intelectuais será sempre essencial.

Apenas deste modo podemos ter a certeza que, 
em relação à nossa herança cultural, nos norteamos 
por um sentido cultural e civilizacional e não por 
mera disposição ou gratificação.
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